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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

PROCESSO:

01475/17/TCE-RO [e] - Apensos (03981/15; 04712/16; 00889/16; 00891/16;
00893/16).
SUBCATEGORIA: Prestação de Contas.
ASSUNTO:
Prestação de Contas – Exercício 2016.
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Cujubim.
INTERESSADO:
Município de Cujubim.
RESPONSÁVEIS: Fábio Patrício Neto (CPF nº 421.845.922-34) – Prefeito Municipal (no período
de 01/01 a 26/09/2016);
Marcos César de Mesquita da Silva (CPF nº 592.971.742-72) – Prefeito
Municipal (no período de 27/09/ a 04/10/2016);
Djalma Moreira da Silva (CPF nº 350.797.622-68) – Prefeito Municipal (no
período de 05/10 a 31/12/2016).
Pedro Marcelo Fernandes Pereira (CPF n° 457.343.642-15) – Prefeito
Municipal no Exercício de 2017.
João Siqueira (CPF n° 389.399.242-15) – Contador (CRC/RO - 004921/O).
Géssica Gezebel da Silva Fernandes (CPF n° 980.919.482-04) – Controladora.
ADVOGADO:
Marcos César de Mesquita da Silva – OAB/RO 4646.
RELATOR:
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA
SESSÃO:
13ª Sessão Plenária, de 02 de agosto de 2018.
GRUPO:
I
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO
DE CUJUBIM. EXERCÍCIO DE 2016. CUMPRIMENTO
DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.
INADEQUAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
CONTÁBIL,
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.
DESPESA COM PESSOAL ACIMA DO LIMITE LEGAL
– AUMENTO NOMINAL MÍNIMO DE 2%. AUSÊNCIA
DE IDENTIFICAÇÃO DE ATOS CONTRÁRIOS AO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DA LRF.
INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO
ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00.
EXISTÊNCIA DE DIVERSAS IRREGULARIDADES DE
REGISTRO
CONTÁBIL.
FRAGILIDADE
DA
CONTABILIDADE
DO
PODER
EXECUTIVO
MUNICIPAL. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS. DETERMINAÇÕES
PARA CORREÇÃO E PREVENÇÃO. PARECER
PRÉVIO PELA REPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Na ocorrência de infração à norma legal, nos termos do
art. 16, III, “b”, da Lei Complementar nº 154/96, as contas
apresentadas receberão Parecer Prévio pela Reprovação.
2. Torna-se necessário que a Administração Pública
observe as disponibilidades de caixa para a cobertura das
obrigações financeiras (Passivos Financeiros) assumidas até
ao final do exercício correspondente, em observância às
disposições contidas nos artigos 1º, §1º, e 42 da Lei
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Complementar nº 101/2000, sob pena de sofrer Parecer
contrário à aprovação por parte da Corte de Contas.
3. Observância obrigatória ao art. 20, III, c/c art. 23, caput,
“b”, III da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto a
aplicação de 54% da RCL (Receita Corrente Líquida) na
Despesa com Pessoal para o Poder Executivo Municipal.
4. Deve a Administração Pública observar o atingimento da
Meta de Resultado Primário e Nominal fixada na LDO, em
cumprimento ao que determina os artigos 4º, §1º, 9º e 53 da
Lei Complementar nº 101/00 e artigo 53, III; artigo 4º, §1º e
artigo 9º da LC 101/00, respectivamente.
5. Quando do repasse financeiro ao Poder Legislativo
municipal, deve-se observar o limite constitucional
estabelecido pelo artigo 29-A, I a VI e §2º, I, da
Constituição Federal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Prestação de Contas do
exercício de 2016, do Município de CUJUBIM/RO, de responsabilidade dos Senhores Fábio Patrício
Neto, Marcos César de Mesquita da Silva e Djalma Moreira da Silva, como tudo dos autos consta.
ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA,
por unanimidade de votos, em:
I – Emitir Parecer Prévio pela aprovação das contas anuais do Município de
Cujubim/RO, relativas ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Senhor MARCOS
CÉSAR DE MESQUITA DA SILVA, CPF nº 244.231.656-00 – Prefeito Municipal no período de 27.9
a 4.10.2016, na forma e nos termos do Projeto de Parecer Prévio, consoante dispõe a Constituição
Federal, no artigo 31, §§ 1º e 2º, e a Lei Complementar Estadual nº 154/1996, no artigo 1º, III, e no
artigo 35.
II – Emitir Parecer Prévio pela não aprovação das contas anuais do Município
de Cujubim/RO, relativas ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Senhor FÁBIO
PATRÍCIO NETO, CPF nº 421.845.922-34, Prefeito Municipal no período de 1.1 a 26.9.2016, e de
responsabilidade do Senhor DJALMA MOREIRA DA SILVA, CPF nº 350.797.622-68, Prefeito
Municipal no período de 5.10 a 31.12.2016, com fundamento no art. 35 da Lei Complementar nº
154/96 c/c art. 49 do Regimento Interno desta e. Corte de Contas, ressalvadas as Contas da Mesa da
Câmara Municipal, dos Convênios e Contratos firmados pelo Executivo em 2016, os quais terão
apreciações técnicas com análises detalhadas e julgamentos em separado, em virtude das seguintes
irregularidades:
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DE RESPONSABILIDADE DOS SENHORES FÁBIO PATRÍCIO NETO –
Prefeito Municipal no período de 1/1 a 26/9/2016 (CPF nº 421.845.922-34), DJALMA MOREIRA DA
SILVA – Prefeito Municipal no período de 5/10 a 31/12/2016 (CPF nº 350.797.622-68) e a Senhora
GÉSSICA GEZEBEL DA SILVA FERNANDES – Controladora (CPF nº 980.919.482-04)
a) Divergência no valor de R$3.997.874,52 (três milhões novecentos e noventa e
sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), verificada entre o Saldo
apurado na Conta Caixa e Equivalente de Caixa (R$9.574.612,13) e o valor demonstrado no Balanço
Patrimonial (R$5.576.737,61), em descumprimento aos artigos 85, 87 e 89 da Lei nº 4.320/64, c/c item
4, alínea “c”, “d” e “f”, da Resolução CFC nº 1.132/08 (Aprova a NBC T 16.5 – Registro Contábil);
b) Divergência no valor de R$19.721.135,81 (dezenove milhões setecentos e vinte
e um mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos) verificada entre o Saldo de Caixa do
Balanço Patrimonial (R$5.576.737,61) e o Saldo Final de Caixa demonstrado na Demonstração dos
Fluxos de Caixa (R$25.297.873,42), em descumprimento aos artigos 85, 87 e 89 da Lei nº 4.320/64,
c/c item 4, alíneas “c”, “d” e “f”, da Resolução CFC nº 1.132/08 (Aprova a NBC T 16.5 – Registro
Contábil);
c) Divergência no valor de R$-7.859.511,81 (sete milhões oitocentos e cinquenta e
nove mil quinhentos e onze reais e oitenta e um centavos), verificada no confronto realizado entre o
Ativo apurado conforme a Lei nº 4.320/64 (R$43.875.337,82) e o valor do Ativo apurado de acordo
com o MCAPS (R$51.734.849,63), em descumprimento aos artigos 85, 87 e 89 da Lei nº 4.320/64, c/c
item 4, alíneas “c”, “d” e “f”, da Resolução CFC nº 1.132/08 (Aprova a NBC T 16.5 – Registro
Contábil);
d) Superavaliação do Saldo da Conta Caixa e Equivalente de Caixa no valor de
R$466.876,43 (quatrocentos e sessenta e seis mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e três
centavos), em descumprimento ao que determina os artigos 85, 87 e 89 da Lei nº 4.320/64, c/c item 4,
alíneas “c”, “d” e “f”, da Resolução CFC nº 1.132/08 (Aprova a NBC T 16.5 – Registro Contábil);
e) Subavaliação da Dívida Ativa devido a não evidenciação no BGM no montante
de R$2.937.551,30 (dois milhões novecentos e trinta e sete mil quinhentos e cinquenta e um reais e
trinta centavos) relativos aos encargos da Dívida Ativa Tributária, em descumprimento a Lei nº
4.320/64, artigos 39, 85, 87 e 89; c/c artigo 139 do CTN e seguintes;
f) Divergência no valor de R$10.457,71 (dez mil quatrocentos e cinquenta e sete
reais e setenta e um centavos), verificada entre o Saldo apurado da Conta Estoques (R$20.539,20) e o
Saldo evidenciado na Conta Estoques no Balanço Patrimonial (R$10.081,49), em inobservância aos
artigos 85, 87 e 89 da Lei nº 4.320/64, c/c item 4, alíneas “c”, “d” e “f”, da Resolução CFC nº 1.132/08
(Aprova a NBC T 16.5 – Registro Contábil);
g) Subavaliação das Obrigações de Curto e Longo Prazo de precatórios, tendo em
vista que a dívida informada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia – TJRO decorrente de precatórios
perfez no exercício a importância de R$70.617,21 (setenta mil seiscentos e dezessete reais e vinte e um
centavos), sem que a contabilidade do município promovesse qualquer registro em seu Balanço
Patrimonial, infringindo assim às disposições contidas nos artigos 85, 87 e 89, da Lei nº 4.320/64, c/c
Resolução CFC nº 1.137/08 (Aprova a NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos
em Entidades do Setor Público);
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h) Existência de Saldos não contabilizados no Passivo Exigível a Curto Prazo no
montante de R$1.248.010,75 (um milhão duzentos e quarenta e oito mil dez reais e setenta e cinco
centavos), em virtude do cancelamento de empenhos de forma indevida, tais como: a) ausência de
justificativa para anulação dos empenhos nºs 1553/2013, 965/2016, 586/2016, 547/2016, 997/2016,
314/2016, 759/2016, 1345/2016, 720/2016 e 995/2016; b) anulação de empenhos liquidados de nºs
965/2016, 759/2015, 965/2016 e 995/2016; e, c) anulação dos empenhos de nºs 586/2016, 997/2016 e
720/2016, cujo objeto da contratação encontrava-se no prazo de execução do contrato, em
descumprimento às determinações dos artigos 85, 87 e 89, da Lei nº 4.320/64; c/c Resolução CFC nº
1.137/08 (Aprova a NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do
Setor Público);
i) Inobservância aos artigos 37, XXII, e 132 da CF/88; c/c artigos 11 e 12 da Lei
Complementar nº 101/00, pela seguintes ocorrências:
i.1) Ausência de regulamentação quanto à estrutura organizacional da Administração
tributária, conforme Questão 01 – PT3 – Questionário da Receita QR – Estrutura da Administração
Tributária do Município EATM;
i.2) Inexistência de legislação municipal que regulamente e institua a carreira de
Procurador do Município e ausência de pelo menos um agente investido por concurso público neste
cargo;
i.3) Ausência de implantação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e);
i.4) Ausência de atuação da Planta Genérica de Valores (PGV), uma vez que a
Administração não revê/atualiza a Planta Genérica de Valores desde 2005 (Lei Municipal nº
249/2005), nos termos dos artigos 33 e 97 do CTN, c/c Súmula nº 160 do STJ;
i.5) Ausência de Plano de Capacitação dos Fiscais de Tributos municipais;
i.6) Ausência de Legislação e Planejamento quanto à fiscalização do ISSQN.
j) Inexistência de regulamentação no âmbito do município para cobrança
administrativa da Dívida Ativa, em inobservância aos artigos 11 e 58 da Lei Complementar nº 101/00;
c/c artigos 37, XII e 132 da CF/88; c/c artigos 3º, 141, 156, 201, 202 e 203 do CTN; c/c Parágrafo
Único do artigo 1º da Lei Federal nº 9.492/97, pela ocorrência dos seguintes apontamentos:
j.1) ausência de procedimentos para inclusão do nome do devedor em cadastros de
órgãos de proteção ao crédito; e,
j.2) baixa efetividade da cobrança administrativa da Dívida Ativa municipal.
k) Ausência de Audiência Pública para definição dos objetivos e metas constantes
do PPA, em inobservância às disposições contidas no artigo 48, §1º, inciso I, da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF;
l) Ausência na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO sobre as alterações na
legislação tributária, em inobservância às disposições contidas no artigo 165, §2º, da Constituição
Federal;
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m) Ausência na Lei Orçamentária Anual – LOA de demonstrativo regionalizado do
efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios
de natureza financeira, tributária e creditícia, em inobservância às disposições contidas no art. 5º,
inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
n) Créditos abertos sem indicação da finalidade, relativamente aos Decretos de nºs
27, 35, 40, 47, 51, 61, 72, 89, 95, 104, 115, 117, 134, 135, 141, 142, 146, 148 e 150, em inobservância
ao disposto no artigo 41, incisos I, II e III, da Lei nº 4.320/64;
o) Ausência de exposição de justificativa para abertura dos créditos relativos aos
Decretos de nºs 27, 35, 40, 47, 51, 61, 72, 89, 95, 104, 115, 117, 134, 135, 141, 142, 146, 148 e 150,
em inobservância às disposições do artigo 42 da Lei nº 4.320/64;
p) Cancelamento de Empenhos de forma indevida no montante de R$1.248.010,75
(um milhão duzentos e quarenta e oito mil dez reais e setenta e cinco centavos) tais como: a) ausência
de justificativa para anulação dos empenhos nºs 1553/2013, 965/2016, 586/2016, 547/2016, 997/2016,
314/2016, 759/2016, 1345/2016, 720/2016 e 995/2016; b) anulação de empenhos liquidados de nºs
965/2016, 759/2015, 965/2016 e 995/2016; e, c) anulação dos empenhos de nºs 586/2016, 997/2016 e
720/2016, cujo objeto da contratação encontrava-se no prazo de execução do contrato, em
inobservância às disposições contidas no artigo 37, caput (Princípio da Legalidade), da Constituição
Federal/; c/c artigo 1º, §1º, da Lei Complementar nº 101/2000 (Princípio da Transparência); c/c artigos
35, 76 e 92 da Lei Federal nº 4.320/64;
q) Repasse financeiro ao Poder Legislativo no montante de R$1.670.000,04 (um
milhão seiscentos e setenta mil e quatro centavos), equivalente a 7,40% sobre a receita total do
exercício anterior (R$22.577.825,39), tendo sido realizado acima do limite constitucional
(R$1.580.447,78), em dissonância com as disposições contidas no artigo 29-A, I a VI e §2º, I, da
Constituição Federal;
r) Remessa fora do prazo legal, através do SIGAP, do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do 4º Bimestre de 2016, em desrespeito às disposições contidas no artigo 8º,
c/c Anexo “B” da IN nº 39/2013/TCE-RO;
s) Realização fora do prazo, da Audiência Pública com fins de avaliar o
cumprimento das metas previstas no Anexo de Metas Fiscais da LDO, referente ao 1º Semestre de
2016, em contrário às disposições contidas no artigo 9º, §4º, da LRF; c/c artigo 25 da IN nº
39/2013/TCE-RO;
t) Publicação intempestiva na Imprensa Oficial e disponibilização na Internet (via
declaração pública eletrônica no SIGAP) dos demonstrativos componentes do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária – RREO, referente ao 1º e 4º bimestres de 2016, em inobservância às
disposições contidas no artigo 52, caput c/c art. 48, parágrafo único e artigo 48ª da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF.
DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR PEDRO MARCELO FERNANDES
PEREIRA – Prefeito Municipal no exercício de 2017 (CPF nº 457.343.642-15)
u) Deixar de encaminhar a esta e. Corte de Contas o Relatório Anual das Medidas
de Combate à Evasão e à Sonegação de Tributos do exercício de 2016, dentro dos prazos e condições
estabelecidas, em descumprimento ao artigo 20 da IN nº 39/2013/TCE-RO.
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III – Considerar que a Gestão Fiscal do Poder Executivo do Município de
CUJUBIM/RO, relativa ao exercício de 2016, de responsabilidade dos Senhores MARCOS CÉSAR
DE MESQUITA DA SILVA, CPF nº 244.231.656-00 – Prefeito Municipal no período de 27.9 a
4.10.2016, FÁBIO PATRÍCIO NETO, CPF nº 421.845.922-34, Prefeito Municipal no período de 1.1 a
26.9.2016, e DJALMA MOREIRA DA SILVA, CPF nº 350.797.622-68, Prefeito Municipal no
período de 5.10 a 31.12.2016, atende aos pressupostos fixados na Lei Complementar Federal nº
101/2000;
IV – Ratificar, in totum, as sugestões e determinações sugeridas pelo Corpo
Técnico Especializado constante do ID-517602, fls. 616/618, acrescentando-se:
IV.1 – À Secretaria Geral de Controle Externo da Corte que:
a) realize a correta análise à luz do art. 42 da LRF, fazendo a clara indicação do
valor do desequilíbrio de cada fonte, observando se a insuficiência financeira (também de cada fonte)
foi originada nos dois últimos quadrimestres do mandato;
b) na análise das contas dos governos municipais, doravante, empreenda diligência
no sentido de se trazer aos autos a relação de servidores nomeados e, eventualmente, exonerados, nos
últimos 180 (cento e oitenta) dias do mandato, assim como qualquer outro ato que tenha sido praticado
pelos gestores municipais, com potencial para aumentar a despesa com pessoal, a fim de que seja
possível concluir com segurança se o incremento, se houver, configura lesão ao art. 21, parágrafo
único, da LRF;
c) na análise das Contas de Cujubim/RO, relativas ao exercício de 2017, realize
exame aprofundado quanto à gestão previdenciária a fim de identificar e apontar, nos autos da
respectiva prestação de contas, a ocorrência de novos e injustificados parcelamentos, incidência de
juros e multas ou qualquer das hipóteses mencionadas, o que redundará na emissão de parecer prévio
pela reprovação das contas;
d) adote medidas com vistas a garantir que sejam chamados aos autos os gestores e
agentes públicos que, efetivamente, atuaram no exercício sob exame, à fim de possibilitar o
contraditório e a ampla defesa em sua máxima extensão.
IV.2 – À Administração Municipal, para que:
a) atente para o efetivo cumprimento das diversas determinações exaradas no
Processo nº 4142/16/TCER, que versa acerca da fiscalização dos serviços de transporte escolar, a fim
de corrigir as deficiências e irregularidades identificadas na gestão;
b) adote medidas para melhorar o desempenho do Município na prestação de
serviços essenciais, tais como saúde e educação, a fim de que o cumprimento dos índices
constitucionais mínimos de aplicação esteja acompanhado de efetiva e constante melhoria da qualidade
de vida dos munícipes;
c) efetue os ajustes devidos para corrigir as distorções nas contas do passivo e do
ativo apontadas pela unidade técnica da Corte, de forma a demonstrar, sem laivo de dúvida, a realidade
financeira do município;
d) adote medidas visando ao aperfeiçoamento da cobrança da dívida ativa,
especialmente a intensificação da utilização do protesto extrajudicial como medida prévia de
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ajuizamento das execuções judiciais para os créditos tributários ou não tributários, a fim de alavancar a
recuperação dos créditos constatada, o que não obsta a adoção de medidas judiciais, acaso não sejam
alcançados os resultados esperados;
e) adote as medidas preventivas e corretivas cabíveis para evitar que os créditos da
administração municipal sejam alcançados pelo instituto da prescrição;
f) diante de eventuais cancelamento de empenhos, apresente nos respectivos autos,
robustas justificativas para o ato, sob pena de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções em
procedimento de fiscalização específico;
g) atente-se para o posicionamento da Corte de que o não cumprimento das
obrigações previdenciárias do ente municipal, tais como a retenção das contribuições do servidor, a
não realização dos repasses patronais, os reiterados parcelamentos de débitos, o pagamento em atraso
das contribuições, ocasionando juros e multas ao município, entre outras, enseja, per si, a reprovação
das contas anuais;
h) abstenha-se de prever, no texto da Lei Orçamentária Anual, a possibilidade de
alteração unilateral do orçamento em percentual superior ao limite considerado razoável pela Corte de
Contas, que é de 20%;
i) implante os controles necessários à aferição, durante a execução orçamentária,
da compatibilidade dos repasses ao Legislativo Municipal com os limites fixados constitucionalmente
no art. 29-A.
V – Alertar o atual Prefeito do Município de CUJUBIM/RO, Senhor PEDRO
MARCELO FERNANDES PEREIRA ou quem vier a substituí-lo, quanto ao necessário
encaminhamento tempestivo e adequado de todos os documentos exigíveis para a efetiva Prestação de
Contas do Poder Executivo;
VI – Determinar ao atual Prefeito do Município de CUJUBIM/RO, Senhor PEDRO
MARCELO FERNANDES PEREIRA ou quem vier a substituí-lo, para que observe as metas de
resultados primário e nominal, adotando medidas de contingenciamento de despesas acaso se verifique
a impossibilidade de seu cumprimento, nos termos do que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal;
VII – Determinar ao atual Prefeito do Município de CUJUBIM/RO, Senhor
PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA ou quem vier a substituí-lo, para que observe o limite
estabelecido no artigo 20, III, da LRF, para os gastos com pessoal, observando ainda o prazo
estabelecido no artigo 23 do mesmo regramento para a recondução integral da despesa ao limite, sob
pena de reprovação das contas do exercício de 2017;
VIII – Determinar ao atual Prefeito do Município de CUJUBIM/RO, Senhor
PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA ou quem vier a substituí-lo, para que observe a
necessidade de, junto a LDO, fazer constar normas relativas ao controle de custos, em observância às
determinações contidas no art. 4º, “e”, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
IX – Determinar ao atual Prefeito do Município de CUJUBIM/RO, Senhor PEDRO
MARCELO FERNANDES PEREIRA ou quem vier a substituí-lo que adote medidas junto à
Contabilidade do Município no sentido de regularizar a situação descrita no item 1.4, subitem 1.4.1.1,
alínea “b” deste Relatório, que trata da divergência de valor verificada entre o saldo apurado da Conta
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Caixa e Equivalente de Caixa e o valor demonstrado no Balanço Patrimonial, evitando com isso a
ocorrência dessa impropriedade nas futuras prestações de contas;
X – Determinar ao atual Prefeito do Município de CUJUBIM/RO, Senhor PEDRO
MARCELO FERNANDES PEREIRA ou quem vier a substituí-lo, que apresente a esta Corte de
Contas, no prazo de 180 dias, a partir da data de publicação desta Decisão no Diário Eletrônico, plano
de ação com vistas a promover a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência do
município, em observância ao que estabelece o art. 11 da LRF, contendo, no mínimo às medidas a
seguir elencadas:
a) Estabelecer o Organograma e adequar a legislação, definindo as atribuições e
competências dos setores que integram a Secretaria Municipal de Fazenda;
b) Promover a efetiva atualização do Código Tributário Municipal;
c) Promover o treinamento de todos os agentes públicos responsáveis pela cobrança e
arrecadação de créditos tributários, de forma que lhes seja possível utilizar com eficiência as mais
modernas ferramentas de fiscalização;
d) Dotar a Secretaria Municipal da Fazenda de servidores de carreira, que possam ter
a necessária autonomia e independência para agir, implantando rotinas que permitam a fiscalização das
receitas de competência do município;
e) Dotar o setor de fiscalização tributária de infraestrutura de funcionamento
condizente com sua importância e atribuições, atendendo às reivindicações dos fiscais e atentando para
o disposto no inciso XVIII do art. 37 da CF/88;
f) Realizar recadastramento no cadastro mobiliário, necessário para uma melhor
gestão da receita tributária municipal;
g) Adotar planejamento de fiscalização com metodologia para escolha dos
contribuintes a serem fiscalizados, com critérios objetivos adotando procedimento padrão;
h) Criar um controle efetivo de emissão de documentos fiscais utilizados na
fiscalização, bem como da entrega dos mesmos aos agentes competentes, com o objetivo de elaborar
relatórios gerenciais e demonstrar a inexistência de emissão em duplicidade, dentre outros;
i) Adotar procedimentos, medidas saneadoras e controles com vistas à inscrição na
Dívida Ativa e efetiva cobrança de todos os valores devidos aos cofres municipais e não pagos, no
intuito de evitar a decadência e prescrição dos créditos tributários e não tributários, que podem ensejar
ao administrador público responsabilidade por crime de improbidade administrativa, nos termos do
inciso X do artigo 10 da Lei nº 8.429/92;
j) Criar indicadores de desempenho da Procuradoria da Dívida Ativa com relação à
cobrança judicial/recuperação de créditos e do acompanhamento das ações, para uma melhor eficiência
do trabalho e de controle; e
k) Adotar providências para elaborar a nova Planta Genérica de Valores, de acordo
com a Resolução CONFEA n° 345 e em consonância com a Lei Federal n° 5.194/66.
XI – Determinar ao responsável pelo Órgão de Controle Interno que acompanhe e
informe, por meio do Relatório de Auditoria Anual (encaminhados junto as Contas Anuais), as
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medidas adotadas pela Administração quanto às determinações deste Relatório, manifestando-se
quanto ao atendimento ou não das determinações pela Administração, nos termos do art. 51 da
Constituição Estadual c/c o art. 9º, inciso II, da Lei Complementar nº 154/96, devendo reportar a este
Tribunal ao constatar quaisquer irregularidades, sob pena de responsabilização solidária, sem prejuízo
da aplicação de sanções previstas na Lei Orgânica desta Corte;
XII – Dar ciência deste acórdão aos responsáveis – com a Publicação no Diário
Oficial eletrônico desta Corte - D.O.e-TCE/RO, nos termos do art. 22 da LC n. 154/96 com redação
dada pela LC n. 749/13, informando-lhes que o presente Voto, o Parecer Ministerial e Acórdão estarão
disponíveis no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (www.tce.ro.gov.br);
XIII – Determinar ao Departamento do Pleno que, após adoção das medidas de
praxe, reproduza mídia digital dos autos para ser encaminhada à Câmara Municipal de
CUJUBIM para apreciação e julgamento, expedindo-se, para tanto, o necessário, após o trânsito em
julgado desta Decisão;
Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA
PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA (Relator), FRANCISCO CARVALHO
DA SILVA, PAULO CURI NETO, WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, o ConselheiroSubstituto OMAR PIRES DIAS (em substituição regimental ao Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO
ALVES), o Conselheiro Presidente EDILSON DE SOUSA SILVA, e a Procuradora-Geral do
Ministério Público de Contas, YVONETE FONTINELLE DE MELO.

Porto Velho, quinta-feira, 2 de agosto de 2018.

(assinado eletronicamente)
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA
Conselheiro Relator

(assinado eletronicamente)
EDILSON DE SOUSA SILVA
Conselheiro Presidente
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PROCESSO:

01475/17/TCE-RO [e] - Apensos (03981/15; 04712/16; 00889/16; 00891/16;
00893/16).

SUBCATEGORIA:

Prestação de Contas.

ASSUNTO:

Prestação de Contas – Exercício 2016.

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Cujubim.
INTERESSADO:

Município de Cujubim.

RESPONSÁVEIS:

Fábio Patrício Neto (CPF Nº 421.845.922-34) – Prefeito Municipal (no período
de 01/01 a 26/09/2016);
Marcos César de Mesquita da Silva (CPF Nº 592.971.742-72) – Prefeito
Municipal (no período de 27/09/ a 04/10/2016);
Djalma Moreira da Silva (CPF Nº 350.797.622-68) – Prefeito Municipal (no
período de 05/10 a 31/12/2016).
Pedro Marcelo Fernandes Pereira (CPF N° 457.343.642-15) – Prefeito
Municipal no Exercício de 2017.
João Siqueira (CPF N° 389.399.242-15) – Contador (CRC/RO - 004921/O).
Géssica Gezebel da Silva Fernandes (CPF N° 980.919.482-04) – Controladora.

ADVOGADO(S):

Marcos César de Mesquita da Silva – OAB/RO 4646.

RELATOR:

VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA

SESSÃO:

13ª Sessão Plenária, de 02 de agosto de 2018.

GRUPO:

I

Examinam-se na presente data, os autos da Prestação de Contas do exercício de
2016, do Município de CUJUBIM/RO, de responsabilidade dos Senhores Fábio Patrício Neto, Marcos
César de Mesquita da Silva e Djalma Moreira da Silva, na qualidade de Prefeitos Municipal e outros.
As presentes contas foram recepcionadas intempestivamente por esta e. Corte em
24.04.2017 (ID 432949), constituindo-se nos presentes autos.
Ressalte-se que apesar da intempestividade na apresentação da Prestação de Contas
constatada, o Corpo Técnico deixou de indicar tal ocorrência no rol dos descumprimentos resultantes
da análise.
Em adição, insta registrar que as Contas do exercício sob análise, foram objetos do
conjunto estratégico de fiscalizações definidas pelo Tribunal de Contas por meio da Portaria nº
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137/20171, sob a supervisão geral do Secretário-Executivo de Controle Externo, sendo os achados sido
contraditados na análise destas contas.
Da análise preliminar procedida pelo Corpo Instrutivo2 sobre as formalidades das
peças que compõem as presentes contas, restou evidenciada algumas não conformidades,
demonstradas nos achados de auditoria (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13,
A14 e A15, A16, A17 e A18).
Definidas as Responsabilidades3 dos Senhores FÁBIO PATRÍCIO NETO (Prefeito
Municipal no período de 01/01 a 26/09/2016), MARCOS CÉSAR DE MESQUITA DA SILVA
(Prefeito Municipal no período de 27/09/ a 04/10/2016), DJALMA MOREIRA DA SILVA (Prefeito
Municipal no período de 05/10 a 31/12/2016), PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA
(Prefeito Municipal no exercício de 2017) e João Siqueira (Contador), e da Senhora GÉSSICA
GEZEBEL DA SILVA FERNANDES (Controladora), foi determinada suas Audiências4.
Em atendimento aos chamamentos, os responsabilizados manifestaram-se nos autos,
trazendo suas razões e justificativas, bem como documentos comprobatórios (Doc. nºs 11544/17,
12242/17, 12245/17, 12447/17 e 12248/17,) com vistas ao saneamento das impropriedades.
Em virtude da apresentação de defesa, o Corpo Instrutivo promoveu a devida análise,
emitindo derradeiro Relatório Técnico (ID 517601), cujo teor conclusivo transcreve-se, in verbis:
Finalizados os trabalhos de análise das contrarrazões apresentadas
contra os achados levantados por meio da instrução preliminar (ID 483656) e Decisão
Monocrática – DDR Nº 0016/2017GCVCS (ID 485418), conclui-se pela
descaracterização das situações encontradas nos achados A1 (“a”), (“c”), (“e”), (“g”),
(“h”), (“i”) A2, A10 (“e”), A11, A14 (“b”) e IV.1 e pela manutenção dos achados
A1(“b”), (“d”), (“f”), (“j”), A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A12, A13, A14, A15,
A16, A17, A18, III.1, III.2, III.3 e IV.2.
(Grifo nosso)

Ao final o Corpo Instrutivo5 entende que as contas do Poder Executivo Municipal de
CUJUBIM/RO, referente ao exercício de 2016, NÃO estão em condições de receber Parecer pela
Aprovação, nos termos dos artigos 1º, VI e 35 da Lei Complementar nº 154/96, c/c os artigos 49, §1º,
do RITCE-RO.
Regimentalmente os autos foram submetidos ao Ministério Público de Contas, o
qual, prolatou a COTA Nº 0009/2018-GPGMPC (ID 580431), manifestando no sentido de que os
autos não se encontravam maduros para apreciação de mérito, tendo fundamentado seu
posicionalmente da seguinte forma, in litteris:
COTA N.: 0009/2018-GPGMPC
[...]

Portaria de nomeação – Equipe de trabalho (ID 476138).
Relatório de Auditoria (ID 483856).
3
DDR nº 0016/2017-GCVCS (ID 485418).
4
Mandados de Audiências nºs 331 a 336/2017/DP-SPJ (ID’s 486664,486665, 486666, 486667, 486668 e 486669).
5
Parecer Técnico (ID 517602).
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A unidade técnica da Corte concluiu pela existência de gravíssimas
irregularidades, as quais, sem laivo de dúvida, constituem motivo de apreciação
irregular.
Todavia, depreende-se dos autos que três gestores figuram como
responsáveis pelo governo municipal no exercício de 2016, tendo sido imputada a
eles, indistintamente, a responsabilidade por todos os achados.
Cediço que a Corte de Contas emite parecer prévio individualizado
para cada conta dos chefes do Poder Executivo, considerando, em cada caso, os atos
praticados e a gravidade da conduta.
Não obstante a esse posicionamento do Tribunal, os presentes
autos não se encontram instruídos de forma a evidenciar o nexo de causalidade entre a
conduta de cada um dos agentes e as ilegalidades apontadas.
Como exemplo, cite-se que o Senhor Marcos César de Mesquita da
Silva que esteve à frente da gestão por brevíssimo período de tempo (27.09 a
04.10.2016), figura como responsável por todas as irregularidades, sem a demonstração
de que efetivamente, tenha contribuído para a formação dos achados.
Inclusive, consignou-se no relatório técnico que “quanto ao Senhor
Marcos César de Mesquita da Silva, convém destacar que não houve apresentação de
justificativa da sua parte, tornando-se revel no presente processo quanto aos itens que
lhe foram imputados na DDR nº 16/2017-GCVCS (ID nº 485418)”.
Entretanto, a mencionada autoridade apresentou razões de
justificativas mediante Protocolo nº 11544/17 (ID-494444), as quais deverão ser
examinadas pelo corpo técnico, porquanto naquela peça o gestor argumenta que não
praticou qualquer ato que possa fundamentar o juízo de reprovação da Corte de Contas.
[...]
Além disso, especificamente quanto à infringência ao art. 21,
parágrafo único, da LRF, que veda a expedição de atos que aumentem a despesa com
pessoal no período de 180 dias que antecedem o final do mandato, necessário que se
empreenda análise profícua a fim de perscrutar as reais causas do aumento havido.
Insta consignar que, para que se caracterize infringência a essa
regra de fim de mandato, exige-se que, além do aumento de despesa com pessoal haja
prática de atos do Chefe do Poder Executivo no período defeso que influenciaram
diretamente o aumento.
O corpo técnico apontou aumento de despesa com pessoal.
Entrementes, os valores apurados evidenciam aumento de despesas de pessoal, contudo,
não comprovam de per si descumprimento ao disposto ao §1º do art. 21 da LRF, apenas
constituem indícios.
[...]
Nesta senda, tendo a Corte de Contas adotado a corrente
proporcional há que relativizar as cifras nominais, observando-se para tanto o
percentual da receita corrente líquida, mitigando os aumentos nominais de despesas
com pessoal, desde que não impliquem em percentual superior ao registrado no mês
anterior aos 180 dias do final da gestão.
Todavia os gestores não apresentaram documentos que
comprovem que o aumento das despesas com pessoal decorreu de direitos já
assegurados constitucionalmente ou legalmente, ou de situações jurídicas consolidadas
antes do período de vedação.
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Doutro giro, deveria a equipe técnica realizar o exame de forma
minuciosa para evidenciar em que gestão ocorreu o aumento de despesa.
Assim, apesar de os responsáveis não terem se desincumbido de
demonstrar as razões do aumento, não está cabalmente demonstrada a infringência à
regra de fim de mandato, sendo necessário que o corpo técnico evidencie nos autos em
qual(is) gestão(ões) ocorreu o aumento e as causas do incremento, de modo que seja
possível concluir com segurança se houve ou não lesão ao art. 21, parágrafo único, da
LRF.
[...]
Para a individualização da conduta necessário que seja apresentada
a evolução nominal da despesa com pessoal, mês a mês, de modo que, observando-se a
trajetória dos gastos, seja facilmente identificada a autoria do incremento, evidenciandose, complementarmente, a existência ou não de motivo hábil a fundamentá-lo.
Por fim, registro que a Corte firmou entendimento de que o não
cumprimento das obrigações previdenciárias do ente municipal, tais como a retenção
das contribuições do servidor, a não realização dos repasses patronais, os reiterados
parcelamentos de débitos, o pagamento em atraso das contribuições, ocasionando juros
e multas ao Município, ensejam, per si, a reprovação das contas anuais.
A auditoria empreendida pelo corpo técnico junto ao Instituto de
Previdência de Cujubim (Processo n. 992/17/TCER) para subsidiar a análise da
prestação de contas do Poder Executivo, revelou a ocorrência de diversas
irregularidades na gestão previdenciária, dentre as quais está a ausência de recolhimento
de contribuições (do servidor e patronal), verbis:
[...] Ocorre que a auditoria de que cuida o Processo n.
992/17/TCER se encontra, ainda, pendente de julgamento perante a Corte, e embora já
se tenha oportunizado o contraditório e a ampla defesa naqueles autos, entendo como
medida de zelo e cautela, que as gravíssimas irregularidades ali evidenciadas sejam
apuradas nestes autos de forma a identificar cada gestor responsável e contribuam para a
formação de juízo de mérito destas contas.
Nesse sentido, opina-se pelo chamamento dos responsáveis, bem
como do contador e do controlador, para que se manifestem acerca das irregularidades
identificadas no mencionado processo (992/17/TCER).
Ademais, na visão do Parquet também merece aperfeiçoamento a
avaliação técnica quanto à demonstração de descumprimento ao art. 42 da Lei
Complementar nº 101/00, pois embora o corpo técnico tenha averbado que há
obrigações sem cobertura financeira que decorrem de fatos geradores praticadas nos
últimos dois quadrimestres do mandato, em descumprimento ao art. 42 da Lei Federal
nº 4.320/64, não se tem informações fundamentais (sobre valores, a quais despesas se
referem, entre outros dados) para sustentar o apontamento.
Vale dizer, a “Relação de empenhos por fonte de recursos”,
mencionada pela equipe técnica como o documento base a fundamentar a afronta à
regra de fim de mandato, não contém informações necessárias para caracterizar a
infringência ao art. 42 da LRF.
[...]
Desse modo, indispensável o retorno dos autos a equipe técnica
para que efetue o adequado exame dos pontos suscitados, seguido da oitiva dos
responsáveis, porquanto não se mostra razoável que a Corte emita parecer prévio sem
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efetuar a avaliação quanto a essa relevante regra de final de mandato, a qual pode enseja
a rejeição das contas.
Não é demais repisar que deverá ser individualizada a conduta
quanto as irregularidades, com o desiderato de distinguir-se se apenas um ou mais de
um gestor contribuiu, ou seja, praticou atos capazes de ensejar a emissão de parecer pela
reprovação das contas.
Após a apresentação das eventuais justificativas, devem os autos
ser remetidos à equipe técnica para exame dos argumentos apresentados, mormente,
quanto à interferência dessa argumentação, se houve, na opinião técnica quanto à
aprovação ou reprovação das contas, bem como quanto a individualização da conduta
dos agentes envolvidos, a ser efetivada em cada uma das irregularidades detectadas.
[...]
(Grifos do original)

Desta feita, os autos retornaram a esta relatoria, oportunidade em que prolatei a
Decisão Monocrática DM-GCVCS-TC 0080/2018, nos seguintes termos:
[...]
I. Promover a devolução dos presentes autos à Secretaria Geral
de Controle Externo para que a Unidade Técnica competente promova, na forma do
que foi apontado na Cota Ministerial nº 0009/2018-GPGMPC, a reanalise aos autos, o
que perpassa pela necessidade de:
a. análise das justificativas apresentadas pelo Senhor Marcos César
de Mesquita da Silva;
b. análise com vistas a evidenciar em que gestão ocorreu o
aumento de despesa (ausência de demonstração da evolução nominal da despesa com
pessoal, mês a mês);
c. aperfeiçoamento da avaliação técnica quanto à demonstração de
descumprimento ao art. 42 da Lei Complementar nº 101/00;
d. individualização das condutas dos responsáveis em relação às
ocorrências apontadas (nexo de causalidade); e,
e. que se identifique de forma individualizada os responsáveis
pelas gravíssimas irregularidades verificadas nos Autos de nº 992/17-TCER – que trata
de Auditoria de Conformidade no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Cujubim/RO;
[...]

Em cumprimento à Decisão em voga, a Unidade Técnica, emitiu o Relatório de
Instrução Complementar (ID 585664), concluindo o seguinte:
[...]
7. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Finalizados a análise dos pontos propostos na Decisão
Monocrática 00080/18-GCVCS (ID 583552), conclui-se pela manutenção das
situações encontradas que fundamentam a Prosposta (sic) de Parecer Prévio exarada
por este Corpo Técnico. Opina-se, ainda, pela não realização do chamamento do
contador e controlador do município sugerido pela Cota nº 009/2018-GPGMPC (ID
580431) relativamente ao achado de ausência de repasse de contribuições, em razão de
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tratar-se de conformidade legal de observação pelo Chefe do Executivo, sendo que o
chamamento dos responsáveis técnicos se dão unicamente para eventual elucidação dos
apontes de ordem técnica das demonstrações financeiras, o que não é o caso.
[...]
(Grifo nosso)

Em observância ao rito processual adotado no âmbito desta e. Corte de Contas, os
autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas que, por seu turno, emitiu o Parecer nº
168/2018-GPGMPC (ID 603177), da lavra da Ilustre Procuradora de Contas Yvonete Fontinelle de
Melo, opinando que seja emitido Parecer Prévio pela Aprovação das Contas Anuais do Município de
CUJUBIM, relativas ao exercício de 2016, ao Senhor Marcos César de Mesquita da Silva – prefeito
no período de 27.09 a 04.10.2016. Opina ainda, pela emissão de Parecer Prévio pela Não Aprovação
das referidas contas, aos senhores Fábio Patrício Neto – prefeito no período de 01.01 a 26.09.2016, e
Djalma Moreira da Silva – PREFEITO, NO PERÍODO DE 05.10 a 31.12.2016.
Nestes termos, os autos vieram conclusos para decisão.
Preliminarmente, torna-se necessário consignar que a se considerar o diminuto
período em que o Senhor Marcos César de Mesquita da Silva esteve à frente da Prefeitura Municipal
de Cujubim/RO – 27.09 a 04.10.2016-, tem-se por correto acolher o posicionamento técnico e
ministerial, no sentido de que seja emitido Parecer Prévio pela Aprovação das Contas Anuais do
Município de CUJUBIM, de titularidade do referido Gestor.
De igual modo, observo que houve um equívoco por parte do Corpo Técnico
Especializado, não só em imputar diversas irregularidades ao Senhor Marcos César de Mesquita da
Silva, onde, em muitas delas sequer o referido Senhor encontrava-se investido no cargo de Prefeito
Municipal.
Ademais, o próprio Corpo Técnico chegou a alegar que o Senhor Marcos César de
Mesquita tinha deixado de apresentar justificativas nos autos, entretanto, não é dificultoso observar nos
autos (ID-494444) que houve, de forma adequada, a apresentação de manifestação/justificativa do
referido senhor e que são suficientes para lhe excluir do rol das impropriedades indevidamente
imputadas pelo Corpo Instrutivo.
Quanto as contas dos Senhores FÁBIO PATRÍCIO NETO – Prefeito no período de
01.01 a 26.09.2016, e DJALMA MOREIRA DA SILVA – Prefeito no período de 05.10 a 31.12.2016,
passamos ao necessário exame no que tange Auditoria do Balanço Geral do Município e da
Conformidade da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, e regras estabelecidas pela Lei de
Responsabilidade em Fim de Mandato, promovidos pela Administração Municipal de CUJUBIM,
relativos ao exercício de 2016.
Necessário consignar que o Município de CUJUBIM instituiu o Regime Próprio de
Previdência Social, tendo sido excluido das “Receitas e Despesas Imediatas do Município” possíveis
valores relativos aos recursos pertencentes à entidade administrativa (administração indireta).
1. CONFORMIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
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1.1. Aderência dos Instrumentos de Planejamento (PPA, LDO e LOA)
O Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei
Orçamentária Anual (LOA) são instrumentos integrados de planejamento, estando um vinculado ao
outro, razão pela qual uma boa execução orçamentária necessariamente dependerá de um adequado
planejamento tático-estratégico das ações estatais (PPA), pois que dele derivam as LDO’s (elo entre o
planejamento tático-estratégico e o orçamento propriamente dito) e as LOA’s.
Com a finalidade de avaliar o cumprimento dos requisitos constitucionais e legais na
formalização dos instrumentos de planejamento, o Corpo Técnico examinou as peças orçamentárias
(exame documental) e aplicou questionários junto aos responsáveis pelas atividades de planejamento e
orçamento da entidade. O resultado dessa avaliação revelou as seguintes não conformidades:
a) Ausência de audiência pública para definição dos objetivos e metas constantes do
PPA (Art. 48, §1º, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal);
b) Ausência na LDO de normas relativas ao controle de custos (Art. 4º, “e”, inciso I,
da Lei de Responsabilidade Fiscal);
c) Ausência na LDO sobre as alterações na legislação tributária (Art. 165, §2º, da
Constituição Federal);
d) Ausência na LOA de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira,
tributária e creditícia (Art. 5º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal)
Relativamente ao item “a” do apontamento, os responsabilizados manifestaram (ID501917, pág. 6/11) que, referente ao PPA vigente 2014/2017, não foi encontrado nos arquivos atas
e/ou fotos de audiências, porém, alegam que para a elaboração do PPA 2018/2021 a atual
administração realizou audiências públicas onde foram distribuídos questionários à população com
intuito de colher informações inerentes aos anseios da sociedade, conforme registros fotográficos
digitais disponibilizados no Portal de Transparência do município.
O Corpo Técnico, ao analisar os argumentos ofertados, manifestou ter ocorrido o
reconhecimento, em sede de defesa, do apontamento pelos responsáveis, motivo pelo qual manteve o
achado de auditoria no rol das impropriedades remanescentes, tendo sido acompanhado pelo d.
Ministério Público de Contas.
De fato, constata-se o reconhecimento por parte dos justificantes de não ter havido a
realização de audiências públicas relativas a elaboração do PPA 2014/2017, o que implica na
manutenção do apontamento, motivo o qual coaduno com o Corpo Técnico e o d. Ministério Público
de Contas.
Em relação ao item “b”, esclarecem os justificantes que os procedimentos de controle
de custos não existem em praticamente nenhum município ou mesmo no Estado de Rondônia, sendo
que os parâmetros para a implantação se encontram no processo de análise do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e que nem mesmo esta e. Corte de Contas possui um manual
operacional ou de normas de controle de custos.
O Corpo Instrutivo, manifestou que [...] Não há na LDO normas relativas ao
controle de custos, reconhecendo o apontamento, razão pela qual permanece o achado. O
posicionamento adotado foi acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
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Em que pese o posicionamento técnico e ministerial, bem como a exigência do Art.
4º, “e”, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal de normas relativas ao controle de custos, entendo
que o referido apontamento não pode ser considerado como uma irregularidade cometida pela
Administração Pública Municipal, uma vez que, como bem manifestado em sede de defesa, os
procedimentos de custos não existem em praticamente nenhum município, nem mesmo no âmbito
desta e. Corte de Contas.
Entretanto, não se pode perder de vista que a contabilidade pública, da forma como é
realizada na atualidade, está dirigida a fornecer informações da mesma forma que a contabilidade
financeira fornece nas empresas, ou seja, o enfoque é mais voltado para os usuários externos – que no
caso são as e. Cortes de Contas e o Poder Legislativo. Os usuários internos não possuem motivação
para interpretar as informações fornecidas pela contabilidade pública em função da complexidade da
forma de apresentação, que exige conhecimentos técnicos para sua interpretação e, também, por esta
não fornecer informações importantes que sirvam de base para certas tomadas de decisão.
Dessa forma, a contabilidade de custos aplicada na Administração Pública, destina-se
a preencher este espaço ao fornecer informações que mostrem de um outro ângulo de visão, os custos e
o retorno sobre determinados investimentos, de forma que sejam facilmente entendidas.
Posto isso, apesar dos esforços adotados para cumprimento das normas legais, devese ter certa parcimônia a se exigir o cumprimento destas.
Assim, em dissentimento pontual com o posicionamento técnico e ministerial, tenho
por excluir o apontamento em tela (item “b”) do rol dos achados de auditoria remanescentes, devendo,
entretanto, ser determinada a adoção de providências por parte dos responsáveis na necessidade de
observância legal em voga.
Quanto ao item “c”, os responsáveis disseram que quando da elaboração da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, não existia qualquer intenção de proceder alterações na legislação tributária,
de forma que inserir esse dispositivo na Lei somente seria cabível quando da intenção de se provocar
alterações na legislação.
De igual forma ao item anterior, o Corpo Técnico repisou que os responsáveis
reconheceram o apontamento, motivo pelo qual se posicionou pela impossibilidade de elisão do
achado, tendo sido acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
É de se observar que, no Achado de Auditoria A9, restou demonstrado que a
municipalidade não dispõe de controles relativos à cobrança das dívidas oriundas dos débitos
tributários e que a legislação existente é inconsistente, o que exigiria uma revisão quanto à legislação
tributária do município. Logo, restou comprovado nos autos a ausência junto à LDO de alterações na
legislação tributária municipal.
Posto isso, diante da situação verificada, sem maiores dificuldades, acompanha-se o
posicionamento técnico e ministerial no sentido de se manter o apontamento no rol dos achados de
auditoria remanescentes.
Ao final, em relação ao item “d”, os justificantes esclarecem que o município de
Cujubim/RO, não possui políticas públicas que gerem anistias, remissões, subsídios e benefícios de
natureza financeira e/ou tributária que possam ser estabelecidas ou evidenciadas na Lei Orçamentária
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Anual, sendo que todos os procedimentos quando possíveis de previsão, já são impactados na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, em quadro próprio.
De igual forma aos itens anteriores, o Corpo Técnico posicionou-se contrário à
elisão do apontamento em vista do reconhecimento da falha pelos responsabilizados, tendo sido
acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
Nesse ponto, é importante assinalar que a necessidade de aumentar a disponibilidade
de recursos para custear as políticas públicas e os investimentos e, ainda, a de fazer frente à perda de
receita inflacionária e ao aumento das despesas provocaram, nos últimos anos, um aumento
significativo da carga tributária.
A Carta Política de 1.988, ainda em seu Art. 150, §6º6, prevê a necessidade de lei
específica e exclusiva para a outorga de qualquer benefício fiscal, uma vez que referida imposição se
revela de uma importância com vistas a evitar a desorganização legislativa e o encobrimento da
concessão de privilégios a determinados contribuintes ou grupos de contribuintes, já que a previsão de
benefícios em contextos legais esparsos resulta em uma dificuldade de fiscalização sobre situações de
desigualdade desarrazoada.
Nesse sentido, sob a ótica da LRF, além de considerar o interesse público justificador
do ato, para que o Gestor Público conceda ou amplie algum incentivo tributário, deverá apresentar
estimativa do impacto orçamentário-financeiro da concessão e atender ao disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO. Deve comprovar de igual forma, que o ato foi considerado na estimativa de
receita da Lei Orçamentária Anual – LOA, evidenciando-se que a renúncia não irá afetar as metas de
resultados fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais ou, caso prefira, poderá adotar medidas de
compensação com vistas a contrabalançar as renúncias, tais como elevação de alíquotas, ampliação da
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
Posto isso, apesar da LRF ter fixado uma série de regras para a concessão de
benefícios fiscais, ela não proibiu tal prática, tendo por objetivo, apenas, limitar o seu uso, conferindolhe maior racionalidade e transparência, ou seja, possui caráter moralizador, impedindo o seu uso
indiscriminado ao exigir condições para a concessão de benefícios, dentre os quais, a observância às
determinações expressas no Art. 5º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Assim sendo, diante do reconhecimento por parte dos responsáveis e considerando o
descumprimento da norma de regência, resta-me apenas acompanhar o posicionamento técnico e
ministerial quanto à manutenção do apontamento no rol dos achados de auditoria remanescentes.
1.2. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.2.1. Lei Orçamentária Anual - LOA
A Lei nº 932, de 09 de dezembro de 2015, aprovou o orçamento para o exercício de
financeiro de 2016, estando nela compreendido o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social conforme
6

Art. 150, § 6º, da CF/88. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal,
que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art.
155, § 2.º, XII, g.
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art. 1º, incisos I e II da LOA, a receita foi estimada no valor de R$37.514.744,31 (trinta e sete milhões,
quinhentos e quatorze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos) e fixando a
despesa em igual valor, demonstrando o equilíbrio orçamentário na previsão.
Frisa-se, que a estimativa da Receita Orçamentária do período foi considerada viável
de acordo com a Decisão Monocrática DM-GCVCS-TC 00242/15 (Processo nº 03981/2015).
1.2.2. Alterações Orçamentárias
Amparadas nas autorizações contidas na Lei Orçamentária e nas leis específicas que
autorizam a abertura de Créditos Adicionais, o orçamento inicial foi atualizado (dotação atualizada) no
valor de R$46.000.069,71 (quarenta e seis milhões, sessenta e nove reais e setenta e um centavos), o
equivalente a um incremento de 27,24% do orçamento inicial. A tabela abaixo detalha as alterações
ocorridas no período:
Tabela nº 01 – Alterações do Orçamento Inicial

Extrai-se do demonstrativo em destaque que a Dotação Inicial para o exercício era de
R$36.153.397,59 (trinta e seis milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e noventa e sete reais e
cinquenta e nove centavos), tendo ocorrido a incidência de Créditos Adicionais (Suplementares e
Especiais), cujo valor perfez a importância de R$16.131.217,53 (dezesseis milhões, cento e trinta e um
mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos) e Anulações no montante de
R$6.284.545,41 (seis milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e
quarenta e um centavos), resultando em uma Despesa Autorizada Final no importe de
R$46.000.069,71 (quarenta e seis milhões, sessenta e nove reais e setenta e um centavos).
As despesas empenhadas perfizeram ao final do exercício a importância de
R$39.824.816,78 (trinta e nove milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e
setenta e oito centavos), resultando assim em um Saldo de Dotação de R$6.175.252,93 (seis milhões,
cento e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos).
Com a finalidade de verificar se houve o atendimento aos requisitos constitucionais e
legais (Art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal e Art. 42 e 43 da Lei nº 4.320/64), foram
avaliadas as documentações de suporte dos créditos adicionais abertos no período e aplicados
questionários juntos aos responsáveis pelas atividades de planejamento e orçamento da entidade.
O resultado dessa avaliação revelou a seguinte ocorrência:
a) Créditos abertos sem indicação da finalidade (art. 41, I, II e III da Lei nº 4.320/64)
relativamente aos Decretos: 27; 35; 40; 47; 51; 61; 72; 89; 95; 104; 115; 117; 134; 135; 141; 142; 146;
148 e 150;
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b) Ausência de exposição de justificativa para abertura dos créditos (art. 42 da Lei nº
4.320/64) relativamente aos Decretos: 27; 35; 40; 47; 51; 61; 72; 89; 95; 104; 115; 117; 134; 135; 141;
142; 146; 148 e 150;
c) Falha na demonstração (memória de cálculo) das fontes de recursos para abertura
dos créditos (art. 43, § 1º, da Lei nº 4.320/64), relativamente aos Decretos: 30; 39; 40; 47; 51; 61; 70;
72; 83; 89; 95; 104; 115; 117; 134; 135; 141; 142; 146; 148 e 150.
Em referência ao item “a” do apontamento, esclareceram que a indicação da
finalidade é apurada mediante a existência ou não do crédito, será reforçado quando existente
(Adicional Suplementar) ou novo quando Adicional Especial, de forma que os reforços são mediante
readequação das despesas previamente estabelecidas e os especiais para atender nova demanda de
despesa.
O Corpo Técnico, ao analisar os argumentos de justificativas apresentados pelos
responsabilizados, contra argumentou as justificativas apresentadas no sentido de que ...] são
insuficientes para o afastamento do achado, pois a indicação da finalidade vai além da apuração da
existência ou não de crédito, sendo necessário expor para qual fim o crédito será aberto. O
entendimento exposto foi acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
Quanto ao item “b”, manifestaram os responsáveis que todos os créditos abertos para
reforço de dotação independem de justificativas, visto que as alterações orçamentárias se dão para o
cumprimento das metas e objetivos já estabelecidos na legislação e quando se trata de créditos
especiais, a própria lei que autoriza é precedida de um projeto e mensagem que o encaminha ao
legislador, de forma que o legislador só autoriza mediante referida justificativa.
O Corpo Técnico, em referência ao apontamento retro, entendeu que as justificativas
apresentadas são insuficientes para o afastamento do achado, pois se faz necessária a exposição de
justificativa para abertura dos créditos.
Acrescenta que a [...] abertura de créditos adicionais deve ser precedida de
exposição de motivos, sendo que o respectivo ato deve indicar a fonte dos recursos para fazer face à
despesa, a qual se pode originar de superávit financeiro, excesso de arrecadação, anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou operações de crédito. O posicionamento adotado pelo Corpo
Técnico foi acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
No que se refere ao item “c” do apontamento apresentado pelo Corpo Técnico, os
responsáveis alegaram ser desnecessário a memória de cálculo, visto que as condições para esta
abertura se encontram definidos em Lei, e que existem métodos de controle e avaliação dos créditos
abertos, ou seja, o excesso é real, quando arrecadado, ou tendência de excesso quando apenas firmado
o termo de convênio, acordo e/ou ajuste entre as partes.
Quanto a esse apontamento, o Corpo Técnico, assim como o fez nos demais, deixou
de acolher as manifestações apresentadas por entender ser necessária a demonstração (memória de
cálculo) das fontes de recursos para abertura de créditos.
Acrescentou ainda o Corpo Instrutivo que o [...] grau de rigidez do orçamento
público almejado pela Constituição da República busca evitar prejuízos para a administração,
fortalecendo-o como instrumento de planejamento das ações governamentais, priorizando,
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especialmente, a gestão fiscal responsável preconizada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Complementar nº 101/00.
O posicionamento técnico foi acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
Em relação aos itens de apontamento “a”, “b” e “c”, torna-se necessário consignar
que a abertura de crédito adicional suplementar e especial depende de prévia autorização legislativa,
por força do princípio da legalidade das despesas com previsão no que estabelece o Art. 167, inciso V
da Carta Republicana de 1.988.
Também se saliente que a LOA pode delegar ao Executivo a faculdade de abertura
de créditos adicionais e suplementares, devendo ser observados determinados requisitos, como é da
tradição do direito orçamentário brasileiro.
O sistema de planejamento e orçamento, seja no âmbito Federal, Estadual ou
Municipal, tem por finalidade a formulação do plano estratégico, dos planos setoriais e regionais de
desenvolvimento econômico e social, que envolve a formulação do denominado Plano Plurianual
(PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), com vistas a
gerenciar o processo orçamentário e promover a harmonização das normas e tarefas dos sistemas de
planejamento e orçamento.
A formalização do Crédito Adicional se dá através de Decreto do Executivo,
entretanto, torna-se imprescindível que haja prévia autorização legislativa, assim disposto na Lei
Federal nº 4.320/64, art. 42: Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos
por decreto executivo.
Assim, tanto a abertura de créditos suplementares quanto a de especiais se encontram
sujeita à disponibilidade de recursos e justificativa, com previsão no Art. 43 da Lei nº 4.320/64. Dessa
forma, entendem-se como recursos disponíveis os seguintes: superávit financeiro, excesso de
arrecadação, anulação parcial ou total de dotação, operações de créditos, veto/emenda e reserva de
contingência, nos exatos termos do próprio Art. 43, em seu §1º, da Lei nº 4.320/64.
Diante disso, considerando as justificativas apresentadas, as quais não possuem o
condão de elidir os apontamentos realizados, tenho por manter no rol dos achados de auditoria
remanescentes os itens “a”, “b” e “c”, em consonância com o posicionamento técnico e ministerial.
1.2.3. Análise do Resultado Orçamentário
O resultado orçamentário é um importante indicador de desempenho da Gestão
Orçamentária, evidenciando o confronto entre a receita realizada e as despesas executadas, e tem o objetivo de
demonstrar o quanto equilibrado foi à execução do orçamento, conforme evidenciado a seguir:
Tabela nº 02 – Resultado Orçamentário (2012 a 2016).
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Extrai-se do demonstrativo que o Município de Cujubim, na composição do
resultado orçamentário, apresentou um superávit, em que o déficit do orçamento de capital
(3.923.532,75) é suportado pelo o superávit do orçamento corrente no montante de R$5.171.916,27
(cinco milhões, cento e setenta e um mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos),
indicando uma situação positiva, visto que, os recursos correntes estão financiando os investimentos.
Referida situação vem se repetindo desde o exercício de 2012.
O resultado orçamentário deve ser detalhado, haja vista que pode estar sendo
suportado pelo resultado do Instituto de Previdência. A tabela abaixo detalha sua composição,
evidenciando quanto cada instituição contribuiu para o resultado do período.
Tabela nº 03 – Resultado Orçamentário segregado.

Considerando as informações acima, para a interpretação do indicador do resultado
orçamentário, constata-se por meio do quociente entre a receita realizada e a despesa executada o
desempenho do resultado orçamentário. Quando esse indicador for superior a 1,00 tem-se que o
resultado orçamentário foi superavitário (receitas superiores às despesas).
A seguir demonstra-se a evolução do quociente do Resultado Orçamentário:
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Fonte: Relatório Controle Externo TCE-RO (ID 517602).

Destaca-se, positivamente, que os resultados dos superávits correntes dos cinco anos
foram o suficiente para suportar os déficits do orçamento capital do período e ainda apresentar um
resultado orçamentário superavitário.
1.2.4. Análise do desempenho da Despesa Orçamentária
No tocante as despesas orçamentárias, vale destacar, o confronto entre as despesas
planejadas com as despesas executadas. A tabela abaixo evidencia o quociente de execução da despesa
segundo a classificação por categoria econômica:
Tabela nº 04 – Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada e a Realizada

Em análise às despesas por funções e categoria econômica, realizadas no exercício de
2016, as quais representam o nível mais agregado da execução orçamentária, podemos destacar que o
Município executou 86,43% (R$39.824.816,78) da despesa planejada (R$46.075.620,64).
1.2.5. Desempenho das Receitas Tributárias (Esforço Tributário)
A análise do desempenho das receitas tributárias pode ser medida por meio do quociente do
esforço tributário, o indicador que evidencia o esforço da Administração para a arrecadação das receitas
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próprias. A tabela a seguir demonstra a composição da receita tributária no exercício e a sua participação na
receita realizada:
Tabela nº 05 - Composição da receita tributária (2013 a 2016)

A Receita de Impostos e Taxas Municipais perfizeram no exercício de 2016, o
montante de R$1.464.456,70 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e
cinquenta e seis reais e setenta centavos).
Na análise horizontal, verifica-se ao longo do período a oscilação da participação da
receita própria na composição das receitas realizadas.
1.5.1. Recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa
Como parte do conjunto de medidas adotadas para incremento das receitas tributárias
e de contribuições, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial devem
ser destacadas nas prestações de contas dos Chefes dos Poderes, em observância ao art. 58 da LRF.
O gráfico seguinte apresenta o histórico do esforço na cobrança da dívida ativa e a
variação do saldo da conta de dívida ativa ao longo dos últimos cinco anos. A análise leva em conta o
montante em estoque, o percentual de realização da receita e a variação dos valores em relação ao ano
anterior.
Quociente do Esforço na Cobrança e Variação do Saldo da Dívida Ativa

Fonte: Relatório Controle Externo TCE-RO (ID 517602).
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Do gráfico ora apresentado, extrai-se o baixo desempenho na arrecadação da dívida
ativa (2,73%), em especial, quando comparado ao desempenho do exercício de 2015 (8,41%), 2014
(32,25%) e 2013 (26,47%).
Salienta-se, por oportuno, que dos procedimentos realizados sobre a gestão da dívida
ativa, foram identificadas as seguintes deficiências nos procedimentos de cobrança:
a) Inexistência de regulamentação no âmbito do município para cobrança
administrativa da dívida ativa;
b) Ausência de procedimentos para inclusão do nome do devedor em cadastros de
órgãos de proteção ao crédito; e
c) Baixa efetividade da cobrança administrativa da dívida ativa municipal.
Relativamente ao item “a” do apontamento, os responsabilizados se limitaram a
alegar que o Código Tributário Municipal, Lei nº 667/2012, através de seus artigos 155 a 170, trata
especificamente sobre as cobranças de Dívida Ativa tanto através de execução judicial, como através
de cobrança administrativa/amigável.
O Corpo Técnico Especializado, ao apreciar os argumentos ofertados, reconhece que
os artigos 155 a 170 do Código Tributário Municipal (Lei nº 667/2012) trata de matéria relativa à
Dívida Ativa, entretanto, não dispõe de procedimentos e regulamentação para a cobrança
administrativa de débitos, embora mencione a possibilidade de cobrança amigável, motivo pelo qual
posicionou-se pela manutenção do apontamento, tendo sido acompanhado pelo d. Ministério Público
de Contas.
No que se refere aos itens “b” e “c” apontados, os justificantes esclareceram que o
Decreto nº 067/GP/2014 regulamenta o artigo 170 da referida Lei Municipal nº 667/2012, que dispõe
sobre procedimentos para a cobrança de débitos municipais através de protesto. Acrescentam ainda
que o referido Decreto se encontra em vigência desde 30 de junho de 2014 e junto a ele informa a
existência de Convênio/Provimento nº 026/2013, celebrado entre o Município de Cujubim/RO, o
Estado de Rondônia e o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, com vistas a efetivação
do protesto de crédito componente da Dívida Ativa.
Quanto ao apontamento retro e as justificativas apresentadas, o Corpo Técnico
posicionou-se contrário à sua elisão por entender que apesar da existência do Termo
Convenial/Provimento nº 026/2013 (ID-501917, fls. 26/35) que objetiva a efetivação do protesto de
crédito componente da Dívida Ativa, os responsáveis deixaram de se manifestar quanto a ausência de
procedimentos para inclusão do nome do devedor em cadastros de órgãos de proteção ao crédito,
conforme item II.2.b do DDR nº 16/2017-GCVCS (ID-485418, fl. 435), tendo tal posicionamento sido
acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
Necessário esclarecer que os municípios têm suas competências estabelecidas na
Carta Política de 1.988 para a instituição e cobrança de seus tributos.
É fato que o constituinte de 1.988 visou evitar a total dependência municipal às
transferências intergovernamentais, como já assinalado alhures, contudo, não basta instituir tributos
sem que haja a diligência em buscar o ingresso dos valores devidos por parte dos contribuintes aos
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cofres públicos, em atendimento ao Princípio da Eficiência, disposto no art. 37 da Magna Carta, assim
como ao caput do artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Nesse contexto, em atendimento ao Princípio da Eficiência e para que a gestão fiscal
seja considerada responsável (art. 11 da LRF), deve ser implementada uma sistemática de cobrança
administrativa, isto é, a adoção de procedimentos que dispensem a necessidade de ajuizamento
de execuções fiscais, tornando-as excepcionais.
Assim, a edição de norma interna, estabelecendo rotinas uniformes de procedimentos
a serem realizados, com registro das ações desenvolvidas, propicia segurança ao Município, bem como
aos servidores encarregados de tais rotinas.
Não é o que se verifica in casu, onde a Administração Pública do município possui
esparsa legislação tributária e quase nenhum procedimento que possibilite a cobrança dos débitos
oriundos de tributos municipais.
Necessário consignar ainda, e que deve ser objeto de atenção por parte dos Gestores
Públicos, o fato de que as e. Cortes de Contas estaduais estarem promovendo a ampliação do controle
sobre as receitas próprias dos municípios onde a referida atuação passa entre outros aspectos, pela
análise da forma como as Administrações estão gerenciando o controle da cobrança de seus recursos,
em especial os advindos dos tributos municipais, bem como as execuções fiscais ajuizadas e por
ajuizar.
Com esta atuação de controle específico sobre as receitas municipais, o objetivo das
e. Cortes de Contas é justamente compelir os administradores para que promovam o correto e célere
andamento dos feitos, com vistas a carrear aos cofres públicos os valores devidos pelos contribuintes
inadimplentes.
Assinale-se, em tempo, s.m.e., que não se pode discutir a desjudicialização sem que
sejam criados os meios necessários para suporte dos procedimentos adequados para a cobrança dos
créditos tributários, razão pela qual faz-se necessário a Administração Pública do município de
Cujubim/RO implementar técnicas de cobrança mais efetivas na fase de pré-execução ou
execução.
Dessa forma, diante da precariedade de regulamentação para cobrança administrativa
da dívida ativa; ausência de procedimentos de inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção
ao crédito; e, considerando a baixa efetividade da cobrança administrativa da dívida ativa municipal,
tenho por acolher o posicionamento técnico e ministerial no sentido de se manter o apontamento no rol
dos achados de auditoria remanescentes.
1.3. DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
1.3.1. Do Balanço Financeiro
Segundo o MCASP, válido para o exercício de 2016, o Balanço Financeiro deve
evidenciar a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e
discriminar: (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou
destinação ordinária); (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação
vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; (d) as
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transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e (e) o saldo inicial e o saldo
final em espécie.
A análise dos dados do Balanço Financeiro carreado aos autos (ID 432952) verificase que o saldo disponível consolidado em 31/12/2016 apresenta a importância de R$25.297.873,42
(vinte e cinco milhões, duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e dois
centavos), conciliando com o respectivo registro do Balanço Patrimonial (ID 432953).
A análise dos restos a pagar é fundamental para a compreensão da execução
orçamentária e financeira de cada exercício, principalmente em face do expressivo volume de recursos
inscritos nessa rubrica nos últimos anos.
De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, pertence ao exercício financeiro às
despesas nele legalmente empenhadas. As despesas empenhadas que não foram pagas no mesmo
exercício são inscritas em restos a pagar, e se dividem em processados e não processados.
Os saldos dos Restos a pagar no exercício representam 6,57% dos recursos
empenhados (R$39.824.816,78), evidenciando uma boa execução orçamentária. Destaca-se que o
saldo do estoque de restos a pagar ao final do exercício de 2016 é composto apenas pelos valores
inscritos no exercício (R$2.614.999,02).
No tocante aos procedimentos realizados para verificar se os valores inscritos em
Restos a Pagar estão em observância ao disposto no art. 92 da Lei 4.320/64, constatou-se o
cancelamento de empenhos de forma indevida no valor de R$1.016.361,67 (um milhão, dezesseis mil,
trezentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), em virtude das seguintes ocorrências:
a) Ausência de justificativa para anulação dos empenhos: 1553/2013; 965/2016;
586/2016; 547/2016; 997/2016; 314/2016; 759/2016; 965/2016; 1345/2016; 720/2016; 995/2016;
b) Anulação de empenhos cujo objeto da contratação encontra-se no prazo de
execução do contrato: 586/2016; 997/2016; 720/2016.
Quanto aos apontamentos retro, os responsabilizados apresentaram justificativas (ID501917, fl. 16) no sentido de que a anulação dos empenhos cujo contrato encontrava-se dentro do
prazo de execução, houve a obediência aos critérios da plurianualidade e o princípio da anualidade
orçamentária, onde todos os valores a serem empenhados deveriam ficar restritos à execução
orçamentária de cada exercício.
Ressaltaram ainda que a anulação do empenho da despesa não anularia o contrato,
promovendo apenas os ajustes necessários de parcelas de cada despesa que seriam executadas em anos
subsequentes, fossem executadas dentro de cada exercício.
No que se refere ao empenho 965, assinalam que teria ocorrido a anulação de
despesa liquidada e uma reclassificação da despesa contábil através da anulação do empenho
referenciado e emissão do empenho nº 1694, no mesmo valor e mesmo fornecedor em função de
ajustes as fontes de recursos.
Em relação ao empenho nº 759, afirmam que este não se refere ao exercício de 2016
e sim do exercício de 2015, relativo ao processo nº 736/2014 e que, quando da prestação de contas do
convênio, constatou-se que o objeto do convênio ainda não havia sido recebido, resultando na
liquidação de forma indevida.
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Quanto ao empenho 995, justificaram não ter ocorrido anulação da parte liquidada,
mas apenas foi anulado valores que não teriam sido executados pelo consórcio de saneamento e não
seriam mais objeto de execução, motivo pelo qual foram anulados e nenhum valor foi liquidado.
Relativamente à ausência de justificativa escrita nas anulações dos empenhos, os
responsáveis manifestaram que não se trata de fator não relevante para a tomada de decisões, uma vez
que, por se tratar de fim de mandato, houve a nomeação de comissão de transição de cargos, de forma
que todas as rotinas de encerramento foram amplamente discutidas com cada gestor com vistas a não
prejudicar o andamento dos serviços.
Concluíram no sentido de que [...] a melhor saída em conjunto foi a anulação da
despesa dos empenhos que não constituíam qualquer obrigação pelo recebimento dos bens e serviços,
nem possuíam o caráter continuado e obrigatório para as atividades operacionais [...], e que todos os
valores anulados foram para cumprir as regras de anualidade e plurianualidade orçamentária para que
cada parcela seja empenhada dentro do exercício em que a mesma é executada.
O Corpo Técnico, ao analisar os argumentos apresentados, posicionou-se contrário à
elisão dos apontamentos por entender que as despesas que estão com ordem de serviço e de
fornecimento vigente, cuja parcela que está sendo executada se estenderá até o início do exercício
seguinte, devendo serem inscritas em Restos a Pagar Não Processados, tendo sido acompanhado pelo
d. Ministério Público.
Relativamente ao item “a” do achado de auditoria (ausência de justificativa nas
anulações), o Corpo Técnico Especializado diz que o argumento de defesa apresentado no sentido de
que a ausência de justificativas escrita nas anulações de empenhos não constituiria fator relevante para
a tomada de decisão era insuficiente para a elisão do apontamento.
Quanto ao item “b” do achado - Anulação de empenhos cujo objeto da contratação
encontra-se no prazo de execução do contrato-, os responsáveis se limitaram a esclarecer as anulações
de empenhos de nºs 965/2016, 759/2015 e 995/2016, e em relação as demais anulações, que [...] a
anulação do empenho para que o princípio orçamentário fique em equilíbrio com o princípio
patrimonial, não pode e não deve ser confundido com conduta irregular, pois uma análise equivocada
dessa situação, pode trazer prejuízos enormes ao município, de forma que esperarmos que esse
achado seja desconsiderado [...].
Dessa forma, os empenhos, como simples provisão orçamentária, se vinculam aos
contratos, aos convênios ou à lei, para darem início à realização da despesa, e devem ser registrados
nas contas de compensação por não produzirem, de início, efeitos de caráter financeiro no Patrimônio
Financeiro (Ativo e Passivo Financeiro) e no Fluxo de Caixa. Nessa situação é que se conceitua a
despesa não processada, como disposto no artigo 36 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.
Nessa esteira e em se tratando do objeto indicado no apontamento efetivado pelo
Corpo Técnico Especializado, tem-se que, se a Administração anterior cancelou empenhos já
liquidados, referentes aos contratos executados em exercícios anteriores, os respectivos valores
deverão retornar às dotações do orçamento do exercício em que foram cancelados e os pagamentos das
obrigações confessadas serão precedidos dos empenhos feitos à conta da dotação para Despesas de
Exercícios Anteriores do Orçamento em execução. Desta forma, se regularizarão as contas dos
empenhos cancelados7.
7

HERALDO DA COSTA REIS é professor de Pós-Graduação na FACC da UFRJ, autor e co-autor de livros e artigos, entre os quais " A
Lei 4320 Comentada" (31ª Ed. -IBAM), consultor técnico do IBAM -Instituto Brasileiro de Administração Municipal, in
http://www.ibam.org.br/media/arquivos/estudos/cancelamentos_empenhos_1.pdf.
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Posto isso, necessário registrar, inclusive, que se o orçamento do exercício (in casu,
2016) não contemplar a dotação necessária para as Despesas de Exercícios Anteriores, o Gestor
Público Municipal deverá pedir ao Poder Legislativo Municipal a necessária autorização em lei para
abertura de crédito adicional especial, devendo, neste caso, observar o regramento contido no art. 43,
parágrafos e incisos respectivos da Lei nº 4.320/64.
Assim, as obrigações assumidas e ratificadas, não pagas em um exercício, bem como
as disponibilidades de caixa em tesouraria ou em bancos, de movimentação livre ou vinculadas, serão
sempre transferidas para o exercício seguinte, evidenciando-se que não se deve esquecer da
compatibilização daqueles valores, a fim de que o equilíbrio financeiro fique evidenciado.
Posto isso, considerando que os argumentos de defesa apresentados não foram
suficientes para elidir os achados de auditoria supra transcritos, tenho por acompanhar o
posicionamento técnico e ministerial no sentido de se manter a impropriedade no rol das
irregularidades remanescentes.
1.4. DA EXECUÇÃO PATRIMONIAL
1.4.1. Do Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial em exame deve expressar qualitativa e quantitativamente o
Patrimônio da Entidade, em sua dimensão estática, ou seja, os estoques de ativos e passivos, bem como
o patrimônio líquido. Evidencia também em quadro específico as situações não compreendidas no
patrimônio, mas que possam vir a afetá-lo, ou seja, os atos administrativos potenciais.
Verifica-se que a situação do Patrimônio Financeiro do Município, apresenta-se da
seguinte forma:
Quadro nº 01 – Situação Financeira Consolidada
Ativo Financeiro Consolidado
(-) Passivo Financeiro Consolidado
( = ) Situação Financeira Líquida Positiva
Fonte: Balanço Patrimonial (ID 432953).

R$
R$
R$

25.297.873,42
3.127.838,13
22.170.035,29

Observa-se que ao final do exercício sob análise a municipalidade contabilizou uma
dívida consolidada da ordem de R$3.127.838,13 (três milhões, cento e vinte e sete mil, oitocentos e
trinta e oito reais e treze centavos). Considerando uma disponibilidade consolidada de
R$25.297.873,42 (vinte e cinco milhões, duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e três reais
e quarenta e dois centavos), o coeficiente de liquidez imediata apresenta o indicativo de que para cada
R$1,00 (um real) de dívidas, a Prefeitura dispõe de R$8,09 (oito reais e nove centavos), demonstrando
assim uma situação financeira superavitária.
1.4.1.1. Inconsistência das informações contábeis
Com a finalidade de avaliar se as informações encaminhadas por meio da Prestação
de Contas do Chefe do Executivo Municipal (PCCEM) são confiáveis e delas podem ser extraídas
informações úteis à sociedade, foram realizados confrontos entre as demonstrações contábeis,

Acórdão APL-TC 00302/18 referente ao processo 01475/17
Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326 www.tce.ro.gov.br
29 de 79
Documento eletrônico assinado por EDILSON DE SOUSA SILVA e/ou outros em 07/08/2018 12:21.
Documento ID=653191 para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

Proc.: 01475/17
Fls.:__________

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

informações encaminhadas por meio do SIGAP e demais relatórios financeiros apresentados (TC’s e
outros). Os procedimentos limitaram-se a avaliação da consistência das informações.
Concluiu-se, com base nos procedimentos aplicados e no escopo selecionado para a
análise, que os demonstrativos contábeis não são consistentes e não estão de acordo com as
informações encaminhadas por meio do SIGAP Contábil, em razão das inconsistências consignadas
nos itens abaixo:
a) Divergência no valor de R$1.361.346,72 entre a Despesa Fixada na LOA
(R$37.514.744,31) e a dotação inicial informada no Balanço Orçamentário (36.153.397,59);
Relativamente ao apontamento retro, os responsabilizados, em sede de defesa,
esclarecem que o encaminhamento do Balanço Orçamentário seguiu às orientações e recomendações
assinaladas por esta e. Corte de Contas por via do que foi decidido nos Autos de nº 1560/16 – que trata
da Prestação de Contas do Município de Cujubim/RO, relativa ao exercício de 2015-, citando, para
tanto, manifestação do próprio Corpo Técnico (ID-302726, fl. 142 dos Autos nº 1560/16), in verbis:
Observação:
A divergência no valor de R$934.525,18 entre o saldo da receita
corrente arrecadada informado no Sigap Contábil e o Balanço Orçamentário refere-se ao
valor da receita intraorçamentária relativamente às contribuições previdenciárias ao
Regime Próprio de Previdência Social que não deve ser demonstrada no Balanço
Orçamentário Consolidado, conforme manual do MCASP. Assim, opinamos pela não
realização de audiência dos responsáveis, mas, tão somente, pela determinação à
Administração.
Determine à Contabilidade do município para que observe as
especificações para elaboração das demonstrações conforme orientação do DCASP
aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
(Alguns destaques nossos)

O Corpo Técnico, ao analisar as justificativas apresentadas, manifestou que [...]
apesar dos responsáveis informarem que as distorções apontadas se referem a receita e despesa
intraorçamentária que não estavam evidenciadas na análise, após a inserção destes valores, ainda
permanecem uma divergência [...].
Na tentativa de demonstrar a existência de divergência, o Corpo Técnico elaborou o
seguinte demonstrativo:

Observa-se que o Corpo Técnico, através do demonstrativo retro, indicou persistir
uma diferença da ordem de R$88.064,12 (oitenta e oito mil sessenta e quatro reais e doze centavos)
entre a Despesa Fixada na LOA (R$37.514.744,31) e a Dotação Inicial informada no Balanço
Acórdão APL-TC 00302/18 referente ao processo 01475/17
Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326 www.tce.ro.gov.br
30 de 79
Documento eletrônico assinado por EDILSON DE SOUSA SILVA e/ou outros em 07/08/2018 12:21.
Documento ID=653191 para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

Proc.: 01475/17
Fls.:__________

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

Orçamentário (R$36.153.397,59), tendo sido considerado como Despesa Intra-Orçamentária no
Balanço Orçamentário de R$1.273.282,60 (um milhão duzentos e setenta e três mil duzentos e oitenta
e dois reais e sessenta centavos).
Por esse motivo, se posicionaram contrário a elisão do apontamento, tendo sido
acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
Analisando as justificativas apresentadas e o posicionamento técnico e ministerial, de
pronto ouso discordar quanto a manutenção da irregularidade, uma vez que se constata um equívoco
por parte do Corpo Técnico quando da demonstração da divergência no valor de R$88.064,12 (oitenta
e oito mil sessenta quatro reais e doze centavos).
Chama atenção no apontamento apresentado pelo Corpo Técnico o fato de que,
quando da análise da Prestação de Contas do exercício imediatamente anterior (2015), realizada nos
Autos de nº 1560/16 (ID-302726, fl. 142), teria o mesmo, de forma clara assinalado que não se
deveria ser demonstrado no Balanço Orçamentário Consolidado os valores referentes às
Despesas Intraorçamentárias relativas à Previdência Social.
Entretanto, relativamente a essa manifestação, verifica-se que o Corpo Técnico assim
como o d. Ministério Público de Contas, ignoraram tal assertiva por parte dos responsáveis.
Ademais, considerou no novo demonstrativo a Despesa Intra-Orçamentária o valor
de R$1.273.282,60 (um milhão duzentos e setenta e três mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta
centavos), quando, em verdade, conforme novo demonstrativo consolidado apresentado pelos
responsabilizados, apresenta o valor de R$1.361.346,72 (um milhão trezentos e sessenta e um mil
trezentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) (ID-501952, fl. 25):

Dessa forma, conforme o novo demonstrativo apresentado, tem-se que a Dotação
Inicial registrada no Balanço Orçamentário, considerando-se o valor das Despesas Intraorçamentárias
(R$1.361.346,72), perfaz a importância de R$37.514.744,31 (trinta e sete milhões quinhentos e
quatorze mil setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), em sintonia com o valor da
Despesa Fixada na LOA (R$37.514.744,31), não havendo qualquer divergência.
Logo, verifica-se assim que, em que pese o posicionamento errôneo do Corpo
Técnico Especializado o qual, por seu turno, induziu ao erro o d. Parquet de Contas, temos que, diante
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da inexistência de divergências, a irregularidade deve ser considerada devidamente saneada e, por
conseguinte, excluída do rol das impropriedades remanescentes.
b) Divergência de R$3.997.874,52 entre o saldo apurado da conta Caixa e
Equivalente de Caixa (R$9.574.612,13) e o valor demonstrado no Balanço Patrimonial
(R$5.576.737,61);
Em relação ao achado de auditoria apresentado, os responsabilizados apresentaram
justificativas no sentido de que os técnicos desta e. Corte de Contas, ao elaborarem o quadro
demonstrativo, considerou o Balanço Orçamentário sem que se levasse em consideração as
informações da Receita e Despesas Intraorçamentárias, conforme já assinalado em item anterior, tendo
na oportunidade, apresentado demonstrativo sintético, o qual pode ser verificado junto ao ID-501952,
fl. 5 dos presentes autos.
O Corpo Técnico, por seu turno, ao realizar nova análise, considerando dessa vez os
valores relativos às Receitas e Despesas Intraorçamentárias, constatou existir ainda divergência de
valores entre o Saldo apurado na Conta Caixa e Equivalente de Caixa e o valor registrado no Balanço
Patrimonial, conforme demonstrativo a seguir:

Observa-se que, após nova análise por parte do Corpo Técnico Especializado,
verificou-se existir uma diferença de R$3.327.987,56 (três milhões trezentos e vinte e sete mil
novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), verificado entre o Saldo Final de Caixa e
Equivalente de Caixa apurado (R$8.904.725,17) e o Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa
demonstrado no Balanço Patrimonial (R$5.576.737,61).
Dessa forma, tem-se que os responsáveis não conseguiram justificar tal ocorrência,
motivo pelo qual acompanho o posicionamento técnico e ministerial no sentido de se manter o
apontamento no rol das irregularidades remanescentes.
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c) Divergência de R$19.721.135,81 entre o saldo de caixa do Balanço
Patrimonial (R$5.576.737,61) e o saldo final de Caixa demonstrado na Demonstração dos Fluxos
de Caixa (R$25.297.873,42);
Relativamente ao achado de auditoria supra, os responsabilizados manifestaram que
o Sub Grupo Investimentos em Renda Fixa, conforme Plano de Contas aprovado para o Estado de
Rondônia dentro do Grupo 114 – Investimentos e Aplicações Temporárias, contempla as contas com
equivalência de Caixa com indicador de Superávit Financeiro, de forma que os valores movimentados
neste grupo, apuram mensalmente os rendimentos (receitas) e despesas com as operações bancárias até
mesmo as provisões para as perdas nos próprios investimentos que são feitas à conta do próprio grupo.
Assim, alegam que o Grupo 114 – investimentos e Aplicações Temporárias, muito embora se destine
exclusivamente para as aplicações financeiras, acabou por também ter movimento de receitas e
despesas, levando-se a incluir esse grupo como equivalentes do Caixa para efeito de Demonstração no
Fluxo de Caixa.
Ressaltam que o valor demonstrado também se encontra evidenciado no Balanço
Financeiro – Anexo V – Resultado Nominal do Demonstrativo de Resultado Resumido da Execução
Orçamentária e no Demonstrativo de Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa.
Manifestam ainda que [...] esse procedimento ora adotado teve início depois de
vários encontros e de análises em Prestações de Contas anteriores, onde a metodologia de análise era
de que os relatórios deveriam fechar com saldos harmônicos entre si, todavia ao ser instituído a IPC
08 é que esta metodologia de análise foi alterada pela corte de contas, mas que na dúvida de cairmos
novamente na reincidência de evidenciarmos os relatórios com saldos divergentes é que optamos pela
manutenção dos explicados supra.
Finalizam alegando que, em virtude do IPC 08 regulamentar a elaboração do
relatório de Demonstração de Fluxo de Caixa e, considerando que esta e. Corte de Contas passou a
adotar a referida metodologia de análise, irão adotar medidas para que os relatórios futuros já se
apresentem corretamente.
O Corpo Técnico Especializado, ao promover a análise das justificativas
apresentadas, posicionou-se contrário à elisão do apontamento por considerar que somente foram
registradas as operações relacionadas ao fluxo operacional dos investimentos (RPPS), não havendo a
alocação de recursos no fluxo de investimento, gerando assim a divergência apontada, tendo sido
acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
Verifica-se que o ponto nodal do apontamento se refere ao entendimento de que a
capitalização dos recursos relativos ao custeio previdenciário (pagamento de benefícios), se trata de
atividade operacional de longo prazo, assim, os investimentos do RPPS para atendimento do fluxo de
pagamento de benefícios no longo prazo deverão ser classificados como Investimentos e Aplicações de
Longo Prazo.
Sendo assim, sem maiores dificuldades, é de se reconhecer que os responsabilizados
não conseguiram apresentar justificativas que pudessem sanear o apontamento, motivo pelo qual
acompanho o posicionamento técnico e ministerial pela manutenção da impropriedade no rol das
irregularidades remanescentes.
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d) Divergência de R$-7.859.511,81 entre o valor do Ativo apurado conforme a
Lei 4.320/64 (R$43.875.337,82) e o valor do Ativo apurado de acordo com o MCAPS
(R$51.734.849,63);
Quanto ao Achado de Auditoria supra, considerando as justificativas apresentadas
pelos responsabilizados, registra-se que não se logrou êxito em identificar qualquer manifestação
acerca da divergência verificada, tendo o Corpo Técnico se posicionado pela manutenção no rol das
impropriedades remanescentes, tendo sido acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
De fato, ao analisar os argumentos de defesa apresentados (ID-501952, fls. 11/12),
não se constata qualquer manifestação dos responsabilizados quanto ao apontamento, motivo pelo
qual, tenho por acompanhar o posicionamento técnico e ministerial no sentido de se manter o
descumprimento no rol das irregularidades remanescentes.
a) Após a realização de procedimentos nas disponibilidades financeiras da
entidade constatou-se que o saldo da conta Caixa e Equivalente de Caixa se encontra
superavaliado no montante de R$466.876,43, em razão das seguintes ocorrências:
b) As conciliações bancárias apresentadas pela entidade apresentaram
pendências de regularização superiores a 30 (trinta) dias no montante de R$12.056,07 (doze mil,
cinquenta e seis reais e sete centavos);
c) Divergência entre o saldo informado pela instituição financeira e o saldo da
contabilidade no valor de R$454.820,36 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e
vinte reais e trinta e seis centavos).
Com relação ao item “a” do apontamento os responsáveis alegaram que as
pendências de conciliações superiores a 30 (trinta) dias se referem a pagamentos realizados a
Construtora e Empreendedora Vitória LTDA os quais foram suspensos por decisão administrativa após
o afastamento do Prefeito Fábio Patrício Neto. Já em relação aos pagamentos realizados a MA Viagens
e Turismo e Nissey Motors LTDA, foi realizado com recursos de outra conta corrente conforme
extrato apresentado e carreado aos autos (ID-501952, fls. 33/34) e os cancelamentos ocorreram na
conta 59303-6 no exercício de 2017 (ID-501952, fl. 14).
No que se refere ao item “b” da ocorrência verificada pelo Corpo Técnico, os
responsáveis informaram que referida divergência ocorreu em virtude de que as instituições financeiras
não apresentaram todas as informações (conta corrente e aplicação) das contas do município, tendo
sido encaminhado novos extratos e conciliações.
O Corpo Técnico, ao analisar as justificativas apresentadas, relativamente ao item
“a”, posicionou-se contrário à elisão da mesma por entender que, apesar dos esclarecimentos
apresentados, estes não foram suficientes para afastar o achado.
Relativamente ao item “c”, o Corpo Técnico realizou nova análise junto aos extratos
bancários apresentados pelos responsáveis, concluindo pela subavaliação do saldo da conta Caixa e
Equivalentes de Caixa no valor de R$965.522,64 (novecentos e sessenta e cinco mil quinhentos e vinte
e dois reais e sessenta e quatro centavos), motivo pelo qual pugnou pela manutenção dos apontamentos
no rol das impropriedades remanescentes.
Tem-se, pois, que o posicionamento técnico foi acompanhado pelo d. Ministério
Público de Contas.
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Analisando os argumentos apresentados em relação aos itens “a”, “b” e “c”, bem
como considerando a nova análise realizada pelo Corpo Técnico junto aos extratos bancários
apresentados (ID-517604, fls. 486/488), verifica-se que, em vez de se ter uma superavalização do
Saldo da Conta Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R$466.876,43 (quatrocentos e sessenta e
seis mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), verificou-se em sede de defesa que
teria ocorrido uma subavaliação no montante de R$965.522,64 (novecentos e sessenta e cinco mil
quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos).
Observa-se, portanto, que os responsáveis não mantêm um controle contábil seguro,
pois, se assim o fizessem, evitariam a discrepância de valores verificados por esta e. Corte de Contas,
motivo pelo qual coaduno com o posicionamento técnico e ministerial no sentido de se manter a
impropriedade no rol dos apontamentos remanescentes.
f) Subavaliação do saldo da Dívida Ativa devido a não evidenciação no BGM do
montante de R$2.937.551,30 relativos aos encargos da Dívida Ativa Tributária.
Em relação ao apontamento feito pelo Corpo Técnico Especializado, os responsáveis
apresentaram justificativas no sentido de que todos os valores da Dívida Ativa do município estariam
devidamente reconhecidos e inscritos e evidenciados em Notas Explicativas expressando o Saldo da
Dívida Ativa desmembrado em principal, correções, multas e juros (ID-501952, fls. 17/18).
O Corpo Técnico, ao analisar os argumentos apresentados, posicionou-se contrário a
exclusão do apontamento por entender que as perdas esperadas referente à Dívida Ativa deveriam ter
sido registradas através de uma conta redutora do ativo e que o procedimento realizado pela
municipalidade tem potencialidade de não gerar benefício futuro, uma vez que o critério utilizado foi o
de créditos inscritos a mais de 11 (onze) anos para Dívida Ativa Tributária e 06 (seis) anos para Dívida
Ativa Não Tributária, tendo tal entendimento sido acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
Urge registrar que o entendimento pacificado em relação aos lançamentos e controle
da Dívida Ativa deve-se ter por consideração que a mensuração do ajuste para perdas se baseia em
estudos especializados que delineiam e qualifiquem os créditos inscritos, de modo a não superestimar e
nem subavaliar o patrimônio real do ente público.
Referidos estudos poderão considerar, entre outros aspectos, o tipo de crédito
(tributário e não tributário), o prazo decorrido desde sua constituição, o andamento das ações de
cobrança (extrajudicial ou judicial), dentre outros.
Dessa forma, diante dos estudos realizados, tem-se que os ajustes para perdas
deverão ser registrados no Ativo em contrapartida a uma Variação Patrimonial Diminutiva (VPD),
independentemente da metodologia utilizada para sua mensuração.
Posto isso, verifica-se assistir razão ao posicionamento técnico e ministerial no
sentido de que as justificativas apresentadas não são suficientes para o saneamento do achado de
auditoria remanescente, motivo pelo qual adiro ao entendimento quanto a sua manutenção no rol das
irregularidades remanescentes
g) Divergência no valor de R$10.457,71 entre o saldo apurado da conta Estoques
(R$20.539,20) e o saldo evidenciado na conta Estoques no Balanço Patrimonial (R$10.081,49).
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Quanto ao achado de auditoria indicado, os responsáveis ofertaram justificativas no
sentido de que algumas movimentações de mercadorias não teriam sido evidenciadas no Anexo TC-23
Demonstrativo Sintético das Contas Componentes do Ativo Permanente, e que os valores da
divergência se referiram aos valores relativos a Material de Distribuição Gratuita, manifestando ainda
que na Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP não evidenciou essa movimentação, somente
o uso e consumo (ID-501952, fls. 18/19).
O Corpo Técnico Especializado, por seu turno, posicionou-se contrário à elisão do
apontamento por entender que a movimentação de Material de Consumo e Materiais de Distribuição
Gratuita devem transitar pela conta Estoque, assim como na Demonstração das Variações Patrimoniais
– DVP, ou seja, deveriam ser reconhecidas no momento da entrada e, em seguida com a distribuição
ou saída dos materiais o reconhecimento da despesa patrimonial, tendo sido acompanhado tal
entendimento pelo d. Ministério Público de Contas.
Necessário consignar que a conquista da excelência na gestão requer qualidade e
mérito em suas práticas, pois há sempre uma expectativa do cidadão em relação à Administração
Pública.
Não é demasiado ressaltar que, tratando-se de investimento em bens para
empreendimentos, obras, atividades no setor público, requerem proteção, evitando desperdícios e mau
uso dos materiais.
Dessa forma, a Administração Pública tem como objetivo zelar pelos recursos
públicos disponibilizados pela sociedade, motivo pelo qual deveria dar maior enfoque ao
Departamento do Almoxarifado e seus registros de bens, pois a falta de um planejamento, organização
e gestão no setor trazem grandes prejuízos, e quanto maiores são os desperdícios com materiais, maior
será a insatisfação da população com os gastos desnecessários dos recursos.
Ademais, o controle dos estoques depende de um sistema eficiente, o qual deve
fornecer, a qualquer momento, as quantidades disponíveis, onde estão localizadas, as compras em
processo de recebimento, as devoluções ao fornecedor e as compras recebidas e aceitas.
Observando a manifestação apresentada pelos responsáveis, é de se constatar que os
mesmos reconhecem ter ocorrido a falha de lançamento do registro contábil, motivo pelo qual
verificou-se a divergência no valor de R$10.457,71 (dez mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e
setenta e um centavos).
Diante disso, tenho por coadunar com o posicionamento técnico e ministerial no
sentido de se manter a impropriedade formal no rol dos apontamentos remanescentes
h) Dos procedimentos realizados acerca das obrigações de curto e longo prazo
de precatórios constatou-se a subavaliação das referidas obrigações, tendo em vista que a dívida
informada pelo TJRO decorrente de precatório é de R$70.617,21 (setenta mil, seiscentos e
dezessete reais e vinte e um centavos), entretanto, a contabilidade do município não registrou
qualquer valor para Precatórios em seu Balanço Patrimonial;
No que se refere ao apontamento ora apresentado, os responsáveis ofertaram
justificativas no sentido de que o município de Cujubim/RO encontra-se devidamente inscrito junto ao
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia – TJRO, cabendo a e. Corte de Justiça o controle de entrada
e de baixa dos pagamentos relativos aos precatórios.
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Alegam ainda que, especificamente em relação ao município de Cujubim/RO, este
encontra-se dentro do Regime Especial, sendo os valores informados pelo Tribunal de Justiça por
intermédio da Procuradoria para que seja realizado o depósito em conta específica do Tribunal de
Justiça e que até o momento não ocorreu referida comunicação.
Dizem ainda que o acesso às informações em relação aos precatórios é restrito a
Procuradoria do Município, de forma que o setor de contabilidade não possui condições de requisitar
informações.
O Corpo Técnico Especializado, após a análise das justificativas ofertadas pelos
responsabilizados, manifestou contrário ao saneamento do apontamento, por considerar que a e. Corte
de Justiça do Estado de Rondônia – TJRO teria sim informado o valor decorrente de precatório
(R$70.617,21), sendo que a contabilidade do município deixou de registrar tal valor em seu Balanço
Patrimonial, posicionando-se pela manutenção da irregularidade, o que foi acompanhado pelo d.
Ministério Público de Contas.
É necessário assinalar que o precatório judicial caracteriza-se somente nos processos
judiciais que determinam por meio da sentença judicial que a Administração Pública pague o valor da
sentença à parte requerente.
Dessa forma, o precatório judicial se configura, pois, pela sentença judicial transitada
em julgado, formalizada mediante encaminhamento de ofício do Presidente do Tribunal ao Chefe do
Poder Executivo, in casu, do município.
Assim sendo, o termo precatório configura-se sob a forma de processual judicial
transitado em julgado, caracterizando-se, em termos contábeis, como um Ativo para o detentor do
direito a receber, e um Passivo para a Administração Pública, que tem o dever de pagar.
Desde que contabilmente reconhecidos, os precatórios comparecem em dois grupos
de débito, perfilhados no Passivo do Balanço Patrimonial, a saber:
a) Passivo Financeiro (de curto prazo) – precatórios
vencidos e não pagos no ano devido (restos a pagar);
b) Passivo Permanente (de longo prazo) – prestações
ainda não vencidas do parcelamento decenal da Emenda Constitucional
nº 30 de 2000.
Outrossim, com base na circularização com o e. Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, foi constatado a existência de precatórios judiciais na importância de R$70.617,21 (setenta
mil seiscentos e dezessete reais e vinte e um centavos), os quais não foram registrados na contabilidade
do Poder Executivo Municipal.
Dessa forma, diante das alegações apresentadas e considerando que resta
comprovado que os valores relativos aos precatórios não foram devidamente registrados no âmbito da
contabilidade municipal; considerando ainda os levantamentos realizados junto ao Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia – TJRO, temos por coadunar com o posicionamento técnico e ministerial no
sentido de se manter o apontamento no rol das impropriedades remanescentes.
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i) Subavaliação de passivo exigível a curto prazo, em virtude do cancelamento
dos seguintes empenhos de forma indevida:
a) Ausência de justificativa para anulação dos empenhos: 1553/2013; 965/2016;
586/2016; 547/2016; 997/2016; 314/2016; 759/2016; 965/2016; 1345/2016;
720/2016; 995/2016.
b) Anulação de empenhos cujo objeto da contratação encontra-se no prazo de
execução do contrato: 586/2016; 997/2016; 720/2016.
Relativamente aos apontamentos apresentados, é necessário registrar que os mesmos
trazem similitude com aqueles já analisados no item 1.3, subitem 1.3.1, alíneas “a” e “b” deste
relatório, os quais já foram devidamente analisados, motivo pelo qual deixo de me manifestar nesse
ponto.
1.4.2. Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP.
A presente análise está alicerçada na demonstração de quociente e índices, os quais
podem ser definidos como números comparáveis obtidos a partir da divisão de valores absolutos,
destinados a medir componentes patrimoniais e financeiros nas Demonstrações Contábeis.
Em relação à Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15 da Lei
Federal nº 4.320/64, carreado aos autos (ID 432954), podemos observar que, ao final do exercício sob
análise, apresentou um Resultado Patrimonial Deficitário na ordem de R$16.124.887,70 (dezesseis
milhões, cento e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), resultante das
Variações Patrimoniais quantitativas aumentativas (R$53.535.690,75) deduzidas das Variações
Patrimoniais quantitativas diminutivas (R$69.660.578,45).
1.4.2.1. Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais
O Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais é resultante da relação entre o
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o Total das Variações Patrimoniais Diminutivas. A
interpretação desse quociente indica outra forma de se evidenciar o resultado patrimonial (superávit ou
déficit patrimonial).
Tabela nº 06 – Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais.

A situação revela que no confronto entre as receitas e despesas, sob o aspecto
patrimonial, o Município obteve no exercício de 2015 (R$3.277.385,08) superávit no resultado
patrimonial e déficit em 2014 (R$564.493,32) e 2016 (R$16.124.887,70). Ressalta-se, que o objetivo
das entidades do setor público é o atendimento dos serviços públicos, buscando-se, sempre que
possível, o equilíbrio das contas públicas, também, sob o aspecto patrimonial.
1.4.2.2. Liquidez Corrente
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A Liquidez Corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos em
curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores,
empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.).
Tabela nº 07 – Índice de Liquidez Corrente.

O resultado do exercício consolidado revela que a cada um R$1,00 (um real) de
compromissos de curto prazo, o município disponibiliza nos recursos de curto prazo o valor de
R$17,63 (dezessete reais e sessenta e três centavos). Frisa-se, estão incluídas na composição do
indicador os ativos e passivos do Fundo de Previdência do Município.
Importa ressaltar, que os recursos da Previdência (R$19.758.652,38) foram
considerados na análise do Ativo Circulante, entretanto, por ser tratar de recursos vinculados, foram
desconsiderados, demonstrando que o município possui uma Liquidez Corrente de R$4,00 (quatro
reais).
1.4.2.3. Liquidez Geral
A liquidez geral, ou índice de solvência geral, indica capacidade da entidade de
honrar todas as suas exigibilidades, contando, para isso, com todos os seus recursos realizáveis a curto
e longo prazo.
Tabela nº 08 – Índice de Liquidez Geral.

O índice consolidado indica que a cada um R$1,00 (um real) de compromissos de
curto prazo e longo prazo, o município disponibiliza nos recursos de curto prazo e longo prazo o valor
de R$1,10 (um real e dez centavos).
1.4.2.4. Endividamento Geral
Esse índice demonstra o grau de endividamento da entidade. Reflete também a sua
estrutura de capital, ou seja, composição.
Tabela nº 09 – Índice de Endividamento Geral.
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O índice acima indica que o capital de terceiros (passivo exigível) representa apenas
70,16% do Ativo total.
2. DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
A Constituição Federal e leis infraconstitucionais são instrumentos norteadores e
reguladores das gestões orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, que têm como objetivos
primordiais assegurar a obediência aos princípios fundamentais que regem a administração pública, a
busca da eficiência e eficácia da gestão, bem como a manutenção do equilíbrio das contas públicas
mediante a instituição de limites e condições, cujos resultados demonstram-se a seguir:
2.1. Saúde
O Município aplicou no exercício o montante de R$4.070.064,05 (quatro milhões,
setenta mil, sessenta e quatro reais e cinco centavos), em gastos com Ações e Serviços Públicos de
Saúde, o que corresponde a 17,81% da receita proveniente de impostos e transferências
(R$22.855.912,04), CUMPRINDO o limite de aplicação mínima (15%) disposto no artigo 7º da Lei
Complementar nº 141/2012.
2.2. Educação
2.2.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
O Município aplicou no exercício em gastos com a Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino o montante de R$6.281.732,13 (seis milhões, duzentos e oitenta e um mil, setecentos e trinta
e dois reais e treze centavos), o que corresponde a 27,48% da receita proveniente de impostos e
transferências (R$22.855.912,04), CUMPRINDO o limite de aplicação mínima (25%) disposto no
artigo 212, da Constituição Federal.
2.2.2. Recursos do FUNDEB
Apurou-se que o Município aplicou no exercício o valor de R$11.758.647,12 (onze
milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e doze centavos),
equivalente a 98,49% dos recursos oriundos do FUNDEB, sendo que, deste total, foram aplicados na
Remuneração e Valorização do Magistério o valor de R$7.645.248,83, que corresponde a 64,04% do
total da receita, CUMPRINDO o disposto no artigo 60, inciso XII, dos ADCT e artigos 21, § 2º, e 22
da Lei nº 11.494/2007.
2.2.3. Acompanhamento do cumprimento das metas do Plano Municipal de
Educação.
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Em consonância com as diretrizes impostas pelo Plano Nacional, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios criaram, por lei, seus correspondentes planos de educação, visando,
de forma colaborativa, atuarem para materialização das metas e estratégias previstas no PNE,
promovendo a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais.
Considerando que o PNE é um longo tratado de resultados a serem alcançados ao
final de 10 (dez) anos, esta Corte de Contas iniciou o 1º ciclo de controle concomitante da avaliação do
alcance das metas e melhorias previstas nos Planos Municipais de Educação (Processo nº 3110/2017).
O cruzamento das bases de dados de 2016 realizado pelo sistema de
acompanhamento da meta 1 (desenvolvido por esta Corte) revelou o seguinte resultado:
Tabela nº 10 – Resultado do Acompanhamento do Plano Municipal de Educação.

Fonte: Processo n. 3110/2017 - Auditoria de acompanhamento do cumprimento das metas do Plano Nacional da Educação.

Em relação aos indicativos salienta-se que nos Autos do Processo de Auditoria de
acompanhamento do cumprimento das metas do Plano Nacional da Educação, já foram feitas
determinações aos Gestores, as quais serão acompanhadas em processo específico.
2.2.4. Indicadores da Gestão do Transporte Escolar
O serviço de transporte escolar ofertado pelos poderes públicos municipais aos
alunos da rede pública municipal e estadual foi objeto de fiscalização pelo Tribunal no exercício de
2016.
A fiscalização teve natureza de auditoria de conformidade, abrangendo quatro eixos
temáticos, a saber: gestão administrativa (estrutura administrativa, ferramentas e práticas de gestão e
controles em nível de atividade), processos de contratação (requisitos legais), fiscalização (atividades
de controle praticadas) e qualidade dos serviços prestados (condições gerais dos serviços, a exemplo
da segurança dos veículos/embarcações).
Após a consolidação dos dados dos 52 (cinquenta e dois) municípios auditados, foi
criado um indicador, com base em metodologia própria, que mede o nível de gestão do transporte
escolar dos municípios, denominado Indicador de Gestão do Transporte Escolar – IGTE.
Os dados apresentados adiante consistem nos aspectos mais relevantes identificados
na fiscalização. No gráfico a seguir, as médias apresentadas referem-se aos municípios que possuem o
mesmo regime de execução do serviço: direto (serviços prestados na íntegra em frota própria); indireto
(contratação de empresa (s) para prestar todo o serviço) e misto (parte próprio e parte contratado),
conforme o município sob análise (CUJUBIM).
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Fonte: Relatório Controle Externo TCE-RO (ID 517602).

O Município obteve nota final do IGTE de 47%, situando-se na 29ª posição dentre os
38 municípios que utilizaram o regime misto em 2016. Analisada a composição do indicador, verificase como eixo crítico a fiscalização exercida, em pontuação aquém da média do regime. Destaca-se
positivamente o eixo de contratação, com resultado melhor que o da média.
Merece ênfase, ainda com relação à avaliação dos serviços ofertados, o nível de
satisfação dos alunos, obtido mediante aplicação de questionários com os usuários do transporte, da
seguinte forma:

Fonte: Relatório Controle Externo TCE-RO (ID 517602).

O resultado da pesquisa com os alunos demonstra uma tendência de que o serviço é
percebido de maneira insatisfatória.
Vale salientar que foram exaradas no processo específico da fiscalização (Processo
nº 4142/16) diversas determinações para a correção das deficiências e irregularidades identificadas na
gestão transporte escolar do Município, posteriormente, convertido em processo de monitoramento
(Processo nº 0473/17).
2.2.5. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB foi criado em 2007 para
medir a qualidade da educação das escolas das redes de ensino, reunindo, em um só indicador, os
resultados de dois conceitos importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de
desempenho nas avaliações.
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O gráfico a seguir mostra a evolução do IDEB do município desde 2005 frente à
projeção da meta fixada até 2021. Cabe observar que os dados mais recentes disponibilizados pelo
MEC são referentes ao ano de 2015.

Fonte: Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira – Inep apud Controle Externo TCE-RO (ID
517602).

O gráfico retro evidencia que o Município vem evoluindo no IDEB desde o ano de
2005 e que o resultado do exercício de 2015 para a 4ª série/ 5º ano foi superior a meta projetada para o
período, enquanto que os resultados para 8ª série/9º ano encontram-se bem aquém da meta projetada.

Fonte: Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira – Inep apud Controle Externo TCE-RO (ID
517602).

Verifica-se que o município está entre aqueles que tem obtido um IDEB satisfatório
para 4ª série/ 5º ano.
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Fonte: Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira – Inep apud Controle Externo TCE-RO (ID
517602).

Verifica-se que o município tem obtido um IDEB insatisfatório para 8ª série/ 9º ano
entre os demais municípios de sua Microrregião.
2.3. Repasse de recursos ao Poder Legislativo
A tabela a seguir apresenta, em síntese, a apuração do limite de repasse com a
finalidade de aferir o cumprimento das disposições contidas no art. 29-A, inciso I a IV, §2º, incisos I e
III, da Constituição Federal de 1988.
Tabela nº 11 – Limite de Repasse ao Poder Legislativo

Pelo que se observa o montante dos recursos transferidos pelo Poder Executivo a sua
Casa de Leis importou em R$1.670.000,04 (um milhão, seiscentos e setenta mil reais e quatro
centavos), correspondentes a 7,40% da receita arrecadada pelo Município no ano anterior,
descumprindo, portanto, o disposto no artigo 29-A, inciso I, e §2º, inciso I, da CF/1988.
Os responsabilizados se manifestaram acerca do apontamento (ID-501917), alegando
que os valores dos repasses são estabelecidos em agosto do ano anterior, quando ainda não se tem a
menor condição de saber a efetividade da receita. Acrescentaram ainda que com a queda brusca nos
repasses, o valor do orçamento anual do Poder Legislativo ficou superestimado em relação ao
Acórdão APL-TC 00302/18 referente ao processo 01475/17
Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326 www.tce.ro.gov.br
44 de 79
Documento eletrônico assinado por EDILSON DE SOUSA SILVA e/ou outros em 07/08/2018 12:21.
Documento ID=653191 para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

Proc.: 01475/17
Fls.:__________

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

exercício de 2016, cabendo ao Poder Legislativo realizar as limitações de empenho quando apurado
que a despesa estimada ficou superior a previsão dos repasses ao Poder Legislativo.
Ao final, alegam não caber ao Poder Executivo intervir na limitação da despesa
daquele poder, de forma que os repasses obedecem ao disposto no Art. 168, que determina que o
orçamento duodecimal deva ser cumprido até o dia 20 de cada mês e não envia-lo a menor que o
fixado na LOA sob pena de crime de responsabilidade, cabendo ao próprio Poder Legislativo realizar
as limitações da Despesa nos termos do “caput” do Art. 29-A, havendo essa limitação e dessa forma o
Poder Executivo tem condições de cumprir as recomendações do inciso I do §2º do Art. 29-A da
Constituição.
O Corpo Técnico Especializado, ao analisar os argumentos de defesa, se limitou a
alegar que [...] As justificativas apresentadas pelos responsáveis confirmam que houve repasse
financeiro ao Poder Legislativo acima do limite constitucional, razão pela qual permanece a situação
encontrada.
O posicionamento adotado pelo Corpo Técnico foi acompanhado pelo d. Ministério
Público de Contas.
Dispõe o Art. 29-A, inciso I, da Carta Política Brasileira, in textus:
Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal,
incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá
ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das
transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado
no exercício anterior:
I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até
100.000 (cem mil) habitantes;

Observe-se que a expressão “efetivamente realizado no exercício anterior”, contida
no artigo supra transcrito, é sinônima de receita concretizada, que ingressou definitivamente nos
cofres públicos.
Em outras palavras, as receitas pertencentes aos municípios são aquelas receitas
efetivamente realizadas no ato da arrecadação ou da entrega por parte da União e dos Estados.
Assim, com base nos preceitos estabelecidos na Magna Carta, imposto in casu, temse a seguinte situação:

Diante do demonstrativo retro, é fato reconhecer não assistir razão aos
responsabilizados, ao alegar que os valores dos repasses são estabelecidos em agosto do ano anterior,
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em virtude de não se ter condição de saber a efetividade da receita, uma vez que tal entendimento vai
de encontro com o que a própria Carta Republicana estabelece em seu Art. 29-A.
Dessa forma, coaduno com o posicionamento técnico e ministerial no sentido de se
manter o apontamento no rol dos achados de auditoria remanescentes.
2.4. Gestão Previdenciária
O principal objetivo dos Regimes de Previdência Própria (Entidades ou Fundos de
Previdência) é o de assegurar o pagamento dos benefícios concedidos e a conceder a seus segurados.
Para tanto, deve gerar receitas em regime de capitalização ou em regime combinado de capitalização
para aposentadorias e capitalização/repartição para concessão dos benefícios de pensão.
Neste contexto, tem-se por objetivo apresentar os resultados da Auditoria (Processo
nº 992/2017) realizada na Unidade Gestora do RPPS do Município, cujo objetivo foi o de verificar
entre outros, a conformidade dos repasses das contribuições, o equilíbrio financeiro e atuarial da gestão
previdenciária.
2.4.1. Repasse das Contribuições
Quanto ao cumprimento dos repasses das contribuições previdenciárias (segurado e
patronal) e o pagamentos dos acordos de parcelamento dos débitos previdenciários o resultado da
avaliação revelou as seguintes não conformidade:
a) Não foram integralmente repassados ao RPPS os valores das contribuições
descontadas dos segurados, apresentando pendência de R$119.459,49;
b) Não foram integralmente recolhidas ao RPPS as contribuições patronais do
período, estando pendente o valor de R$1.181.195,69, os quais foram objetos de parcelamentos em
2017 sem que houvesse recolhimento das parcelas;
c) Não cumprimento do pagamento dos acordos de parcelamento dos débitos
previdenciários; e,
d) Não houve atualização do Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial.
Em que pese o Corpo Técnico Especializado ter indicado às ocorrências descritas,
este não assinalou como irregularidades passíveis de manifestação por parte dos responsáveis, visto
não constar qualquer indicação no Relatório Técnico elaborado (ID-483656).
2.4.2. Equilíbrio Financeiro
O equilíbrio financeiro da gestão previdenciária corresponde à equivalência entre as
receitas auferidas e as obrigações com pagamentos de benefícios dentro do exercício financeiro. A
tabela a seguir detalha o resultado dos exercícios de 2013 a 2016.
Tabela nº 12 – Resultado Financeiro Previdenciário (2013 a 2016).
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Observa-se que a Autarquia Previdenciária obteve no exercício de 2016 resultado
financeiro superavitário no valor de R$2.937.488,54 (dois milhões, novecentos e trinta e sete mil,
quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
2.4.3. Patrimônio Previdenciário e Equilíbrio Atuarial
O Patrimônio previdenciário é entendido como o conjunto dos ativos
(disponibilidades e bens) e passivos (obrigações de benefícios a pagar) os quais devem estar
equilibrados, sendo esta verificação realizada por meio de estudo atuarial que leva em consideração os
dados econômicos, financeiros e demográficos dos segurados para medir a extensão das obrigações e
indicar o financiamento necessário (Plano de Custeio). O município demonstrou no exercício de 2016
a seguinte composição do patrimônio previdenciário.
Tabela nº 13 – Resultado Atuarial Previdenciário

Fonte: Avaliação Atuarial.

Verifica-se que o fluxo normal de entrada de receitas e os recursos já capitalizados
(ativos) não serão suficientes para cobertura do fluxo futuro de pagamento de benefícios dos
segurados, portanto, há um resultado deficitário de R$3.919.270,52, no entanto, conforme assinalou o
Corpo Técnico Especializado – em seu Relatório de Auditoria-, a Administração instituiu um plano de
amortização do déficit atuarial atendendo ao princípio do equilíbrio atuarial (Artigo 40 da Constituição
Federal).
Ante o exposto, conclui-se, com base nos procedimentos aplicados e no escopo
selecionado para a análise, que a gestão previdenciária do Município no exercício de 2016 se encontra
em conformidade com as disposições do Art. 40 da Constituição Federal de 1988 (Princípio do
Equilíbrio Atuarial).
Vale salientar que foram exaradas no processo específico da fiscalização (Processo
nº 992/2017) diversas determinações ao Gestor da Autarquia Previdenciária assim como ao Prefeito
para a correção das deficiências e irregularidades identificadas na gestão previdenciária do Município.
3. ANÁLISE DA GESTÃO FISCAL
A Lei Complementar nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), define a gestão fiscal responsável como o resultado da ação planejada e transparente, com
vistas a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Para tanto,
a LRF determina o cumprimento de metas de receitas e despesas, bem como a obediência a limites e
condições no que se refere à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal e outras de caráter
obrigatório e continuado, dívidas consolidadas e mobiliárias, operações de crédito, mesmo por
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar.
Com esse referencial normativo, procedeu-se a análise da gestão fiscal (Autos de nº
04712/17 – Apenso), onde a seguir são apresentados, sob os aspectos mais relevantes, os resultados do
período.
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3.1. Análise da Receita Corrente Líquida
A Receita Corrente Líquida – RCL constitui a base legal para cálculo dos limites
estabelecidos na LRF, dos percentuais de gastos com pessoal, dívida consolidada e mobiliária,
operações de crédito e concessão de garantia e contra garantias.
O gráfico a seguir demonstra a evolução da RCL nos últimos três anos em valores
nominais e em valores constantes (atualizados para a data de 31/12/2016) aplicando o Índice de
Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA.

Fonte: Relatório Controle Externo TCE-RO (ID 517602).

Observa-se, que ao longo do período analisado (2012 a 2016) houve queda em 2013
da RCL em valores nominais, entretanto, destaca-se, uma crescente evolução a partir deste período da
RCL, em especial, ao exercício atual comparado ao período de 2015 (7%).
3.2. Despesa com Pessoal
As despesas com pessoal na Administração Municipal podem representar cerca de
60% da RCL, neste contexto, o acompanhamento e controle são de suma importância no equilíbrio das
contas municipais. A seguir, são apresentados os valores consolidados e individuais por poderes da
execução da despesa total com pessoal, bem como os percentuais dos limites de gastos com pessoal
previsto na LRF.
Tabela nº 14 – Demonstração do Limite de Despesa Total com Pessoal (2016).

Dos valores contidos na tabela acima, verifica-se que a Despesa Total com Pessoal
do exercício de 2016, está em conformidade com as disposições do Art. 20, inciso III, da Lei
Complementar 101/2000.
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Ademais, em que pese a Despesa Total com Pessoal Consolidada ter sido inferior ao
limite estabelecido pela LRF (60%), esta ultrapassou o limite de alerta, motivo pelo qual fora emitido o
Termo de Alerta de Responsabilidade nº 15/2017.
3.3. Cumprimento das Metas Fiscais
A Lei de Responsabilidade Fiscal estatui, no §1º do seu art. 4º, que o projeto de lei de
diretrizes orçamentárias conterá anexo em que serão estabelecidas as metas de resultado primário e o
nominal e de montante da dívida pública para o exercício a que se referir e para os dois seguintes.
Sob esse comando, o Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2016 (Lei nº 899/2015 de
20.07.2015) fixou as metas para o exercício e para os dois seguintes. A tabela a seguir detalha as
metas, resultados apurados e a situação do município quanto ao cumprimento das metas definidas para
o exercício de 2016.
Tabela nº 15 – Demonstrativo do cumprimento das Metas Fiscais.

3.3.1. Resultado Primário
Representa a diferença entre as receitas e despesas não financeira ou primária. Indica
se os níveis de gastos orçamentários do Município são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se
as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias antes da apropriação dos juros e
outros encargos da dívida. O resultado será utilizado para abater no saldo da dívida ou realizar
investimentos. A tabela abaixo detalha o resultado do exercício.
Tabela nº 16 – Demonstração do Resultado Primário

Do resultado apurado acima, verifica-que a Administração não atingiu a meta de
resultado primário fixada na LDO (Lei Municipal nº 899 de 20 de julho de 2015) para o exercício de
2016, posto que a meta definida na LDO previa um resultado de até R$382.160,25 (trezentos e oitenta
e dois mil, cento e sessenta reais e vinte e cinco centavos), entretanto o resultado apurado foi déficit de
R$-282.780,02, equivalente a -74% da meta fixada descumprindo o que dispõe os artigos 4º, § 1º, 9º e
53, III da Lei Complementar nº 101/00 (LRF).
Os responsáveis (ID-501917) ofertaram justificativas no sentido de que o Anexo TC38 evidenciou um montante de R$1.493.750,00 (um milhão quatrocentos e noventa e três mil
setecentos e cinquenta reais) cujas despesas foram empenhadas e as receitas não repassadas. Dessa
forma, consoante a justificativa, se deduzir estes recursos da despesa primária, visto que são oriundos
de convênios, ocorrerá um superávit primário de R$1.210.696,98 (um milhão duzentos e dez mil
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seiscentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), de forma que a meta seria superada em
mais de 200%.
Em que pese os argumentos apresentados pelos responsabilizados, o Corpo Técnico
Especializado deixou de acolhe-los por entender que os levantamentos e análises realizadas nos autos
demonstram que a meta definida previa um resultado superavitário na ordem de R$382.160,25
(trezentos e oitenta e dois mil cento e sessenta reais e vinte e cinco centavos), tendo sido apurado um
déficit de R$282.780,02 (duzentos e oitenta e dois mil setecentos e oitenta reais e dois centavos), tendo
sido acompanhado pelo d. Ministério Público de contas.
Analisando os argumentos apresentados e considerando o que foi apurado no bojo
dos presentes autos, verifica-se não assistir razão ao Corpo Técnico Especializado ao não considerar o
atingimento da meta do Resultado Primário, uma vez que consta do Anexo TC-38 (ID-432960) o
seguinte:

É fato que o demonstrativo supra, apresentado junto às presentes contas, evidencia
um montante de R$1.493.750,00 (hum milhão quatrocentos e noventa e três mil setecentos e cinquenta
reais), relativo às despesas que foram empenhadas e que as receitas não foram repassadas (Anexo TC38).
Ora, o Corpo Técnico, mesmo tendo verificado a existência do demonstrativo e do
valor nele demonstrado, o ignorou e se limitou a manter a irregularidade no rol dos apontamentos
remanescentes, sob o pretexto de que [...] uma vez que não foi atingida a meta de resultado primário
fixada na LDO, o achado em exame merece permanecer.
A discordância ao posicionamento do Corpo Técnico, in casu, é direta, uma vez que
não há como fechar os olhos para as informações constantes do Anexo TC-38, uma vez ter o mesmo
evidenciado o valor de R$1.493.750,00 (um milhão quatrocentos e noventa e três mil setecentos e
cinquenta reais) relativo à Convénios firmados e cujas despesas foram empenhadas e as receitas não
repassadas. Assim, deduzindo referido valor da Despesa Primária (R$38.335.902,32), verifica-se ter
ocorrido um Superávit Primário na ordem de R$1.210.969,98 (um milhão duzentos e dez mil
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novecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), superando a meta estabelecida em
200%.

3.3.2. Resultado Nominal
Representa a diferença entre o saldo da Dívida Fiscal Líquida (DFL) em 31 de
dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior. Para
apuração da DFL a entidade deve deduzir da Dívida Consolidada as disponibilidades de caixa, desta
forma, quanto maior negativo for o valor apurado, melhor será a situação da entidade, demonstrando
que a entidade possui mais recursos disponíveis do que dívida. A tabela a seguir detalha o resultado
nominal do exercício de 2014 e 2016.
Tabela nº 17 – Demonstração do Resultado Nominal

Observa-se que a meta de resultado nominal projetou uma redução do estoque da
dívida fiscal líquida em R$416.706,35 (quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e seis reais e trinta e
cinco centavos), entretanto o resultado apurado foi de apenas R$132.431,23 (cento e trinta e dois mil,
quatrocentos e trinta e um reais e vinte e três centavos). Dessa forma, a Administração Municipal não
atingiu a meta fixada na LDO, em descumprimento aos artigos 4º, § 1º, 9º e 53, III da Lei
Complementar nº 101/00 (LRF).
Quanto ao apontamento retro, os responsabilizados ofertaram justificativas (ID501917), no sentido de que, embora a meta tenha ficado maior do que foi fixado, ressaltaram que a
dívida fiscal líquida teve um aumento considerando que os Restos a Pagar Processados também
tiveram relativamente um aumento na ordem de R$214.139,79, fator que influenciou as deduções da
Dívida Consolidada Líquida em Relação à Dívida Consolidada, valor esse oriundo de recursos de
convênios que não estavam previstos e que portanto influenciaram negativamente o resultado nominal
do Município.
O Corpo Técnico Especializado, ao analisar os argumentos de defesa apresentados,
posicionou-se no sentido de que que os argumentos apresentados não seriam suficientes para afastar o
apontamento retro, transcrevendo o §1º, do art. 1º da LRF da seguinte forma: [...] a responsabilidade
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fiscal pressupõe 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. O posicionamento técnico foi acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
Importante assinalar que o Resultado Nominal apresenta a variação da dívida fiscal
líquida em determinado período, ou seja, a evolução da dívida. Demonstra a necessidade ou não de
empréstimos do setor público junto a terceiros com vistas a cobrir suas despesas.
Em outras palavras, o Resultado Nominal é o conceito fiscal mais amplo e representa
a diferença entre o fluxo agregado de receitas totais (inclusive de aplicações financeiras) e de despesas
totais (inclusive despesas com juros), em determinado período.
Dessa forma, há duas formas de aferição do Resultado Nominal, originados na
utilização dos critérios “acima” e “abaixo” da linha.
Pelo critério “abaixo” da linha, a apuração do Resultado Nominal consiste na
verificação da variação do saldo do endividamento do setor público junto a terceiros em determinado
período, ou seja, o Resultado Nominal pode ser medido levando-se em consideração a diferença entre
o saldo da dívida líquida no período de referência e no período anterior.
Tem-se ainda que a apuração do Resultado Nominal através de referida metodologia,
é também denominada de apuração por regime de caixa (as receitas são apropriadas no seu efetivo
ingresso e as despesas no momento da efetivação do gasto).
Já pelo critério “acima” da linha o Resultado Nominal é apurado acrescentando-se ao
Resultado Primário os valores pagos e recebidos de juros nominais (juros líquidos) decorrentes de
operações financeiras.
Assim, sem maiores dificuldades, vê-se que o objetivo da apuração do Resultado
Nominal é medir a evolução da Dívida Fiscal Líquida, a qual ficou devidamente comprovada após os
apuratórios e análises realizadas por esta e. Corte de Contas o aumento da ordem de R$334.445,20
(trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos).
Posto isso, coadunando com o posicionamento técnico e ministerial, tenho por
manter o apontamento no rol dos achados remanescentes pelos fundamentos supra delineados, com
efeitos mitigados em face da dívida negativa.
3.4. Limite de Endividamento
O conceito de endividamento utilizado na apuração dos limites é o da Dívida
Consolidada Líquida, que é obtido deduzindo-se da Dívida Consolidada ou Fundada os valores do
Ativo Disponível e Haveres Financeiros, Líquido dos Valores Inscritos em Restos a Pagar
Processados, conforme estabelece o art. 42 da LRF. A Dívida Consolidada, por sua vez, compreende o
montante das obrigações financeiras, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e
de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses, nos termos do art. 29 da
LRF.
A tabela a seguir apresenta a evolução do limite de endividamento do Município no
período de 2014 a 2016.
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Tabela nº 18 - Memória de cálculo da apuração do limite de endividamento.

Verifica-se que, conforme o valor apurado do limite de endividamento do exercício
de 2016 (-5,94%), o Município cumpriu o limite máximo (120%) definido pelo o artigo 3º, inciso II, da
Resolução do Senado Federal nº 40/2001.
3.5. Inconsistência das informações fiscais
Quando da análise dos Autos de nº 04712/16/TCE-RO – que trata do
Acompanhamento da Gestão Fiscal do Município de Cujubim/RO, foi constatado a existência das
irregularidades a seguir apresentadas e que foram alvo de justificativa por parte dos Senhores FÁBIO
PATRÍCIO NETO – Prefeito Municipal no exercício de 2016 e PEDRO MARCELO FERNANDES
PEREIRA – Prefeito Municipal no exercício de 2017, e as quais passamos a nos manifestar
meritoriamente.
DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR FÁBIO PATRÍCIO NETO:
a) Remessa fora do prazo, através do SIGAP, do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do 4º bimestre de 2016.
Relativamente ao apontamento retro, o responsável ofertou justificativas (ID501875) no sentido de que o Gestor municipal teria sido afastado judicialmente do cargo de Prefeito,
ficando a responsabilidade de envio para o próximo gestor que, em virtude de ajustes de cargos e
novas nomeações, deixou de encaminhar o demonstrativo na data definida pela norma vigente.
O Corpo Técnico, ao analisar o argumento de defesa ofertado, posicionou-se
contrário à elisão do apontamento por entender que o responsabilizado confirma ter havido a remessa
fora do prazo legal, tendo sido acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
Utilizando-se da analogia processual, adequando-a in casu, temos como regra que,
para cada ato no âmbito da Administração Pública, é atribuído um limite máximo dentro do prazo
consignado no ordenamento jurídico, salvo se for omisso, onde é declarado um prazo pelo próprio
julgador (art. 218, §1º, CPC/2015).
Dessa forma, não cumprido o ato dentro do período estabelecido, o sujeito a quem
competia a sua prática pode arcar com consequências processuais negativas.
Observa-se, sem maiores dificuldades, ter havido o reconhecimento por parte do
responsável quanto a intempestividade do encaminhamento do demonstrativo exigido a esta e. Corte
de Contas. Logo, tem-se que o prazo estabelecido pela norma infraconstitucional foi ignorado,
independentemente da ocorrência de interferências judiciais ocorridas, motivo pelo qual coaduno com
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o posicionamento técnico e ministerial no sentido de se manter o apontamento no rol dos achados
remanescentes.
b) Realização fora do prazo, da Audiência Pública com fins de avaliar o
cumprimento das metas previstas no Anexo de Metas Fiscais da LDO, referente ao 1º semestre
de 2016.
Quanto ao apontamento, o responsável manifestou (ID-501875) que a Audiência foi
realizada no dia 04/08/2016 (cópia apresentada em defesa), uma vez que a primeira data estava
marcada para o dia 29/07/2016. Todavia, em virtude de fatores técnicos administrativos, não foi
possível comunicar toda a sociedade quanto à realização desse evento e para evitar o esvaziamento da
audiência, optou-se por marcar nova data, com divulgação com antecedência e realização marcada
para ocorrer no dia 04/08/2016.
O Corpo Técnico, ao proceder a análise da justificativa apresentada, posicionou-se
contrário à elisão por entender que, apesar do responsável ter apresentado cópia da Ata de Audiência
pública realizada em 04/08/2016 (ID-501875, fls. 05/06), tal fato não exclui o achado decorrente da
sua realização fora do prazo estabelecido pela norma legal, tendo sido acompanhado tal
posicionamento pelo d. Ministério Público de Contas.
Em que pese a apresentação de cópia da Ata de Audiência Pública realizada em
04/08/2016, resta comprovado que esta foi realizada fora do prazo estabelecido em lei. Ademais,
devem os Gestores Públicos observância às disposições contidas em todas as normas e, em especial
aquelas que estabelecem prazos para cumprimento de atos processuais e procedimentais.
De a norma delimita e/ou estabelece um limite de prazo para cumprimento de um
ato, deve o Gestor público estar atento ao seu cumprimento, evitando com isso a ocorrência de fatores
que impossibilitem e/ou que prejudiquem a realização do ato.
Assim sendo, sem maiores dificuldades e diante do reconhecimento pelo responsável
de que não houve o cumprimento do prazo legal estabelecido para realização da Audiência Pública,
tenho por acompanhar o posicionamento técnico e ministerial no sentido de se manter o apontamento
no rol dos achados remanescentes.
c) Publicação intempestiva na imprensa oficial e disponibilização na Internet
(via declaração pública eletrônica no SIGAP) dos demonstrativos componentes do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária – RREO, referente ao 1º e 4º bimestres de 2016.
O responsável, manifestou que, quando da emissão do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do período no sistema LC 101 (Contábil), a publicação no portal de
transparência é instantânea, entretanto, o sistema é automatizado e possui rotinas de publicação
automática e que pode ter ocorrido falhas na hora da publicação.
Esclareceu ainda que vários fatores podem ter contribuído para a ocorrência, dentre as
quais cita a perda de conectividade com a rede local, permissões e credenciamento de usuários que são
constantemente renovadas, dentre outros, resultando na intempestividade da publicação.
Ao final, reconhece que tal fato não exime a responsabilidade de conferência da
efetividade da publicação.
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O Corpo Técnico, após análise da manifestação apresentada e considerando o
reconhecimento da intempestividade da publicação por parte do responsável, pugnou por manter o
apontamento supra, tendo sido acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
Em que pese a instabilidade da rede mundial de computadores, levando-se em
consideração que se trata de município do interior do Estado de Rondônia e, ainda, que o Estado de
Rondônia é refém do precário sistema de acesso à rede mundial de computadores, tem-se o
reconhecimento do responsável quanto à ocorrência da intempestividade da publicação, sem que tenha
comprovado a ocorrência de ato prejudicial que contribuiu para o não atendimento do prazo legal.
Dessa forma, sem maiores dificuldades, é de se reconhecer assistir razão ao Corpo
Técnico e ao d. Ministério Público de Contas no sentido de se manter o apontamento retro no rol dos
Achados de Auditoria remanescentes.
DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA:
d) Deixar de encaminhar o Relatório Anual das Medidas de Combate à Evasão e
à Sonegação de Tributos do exercício de 2016, dentro dos prazos e condições estabelecidas.
No que se refere ao apontamento apresentado, o responsável, em sede de
justificativas, manifestou não ter sido encontrado arquivo físico e/ou eletrônico de Relatório Anual das
medidas de combate à evasão e a sonegação de tributos no exercício de 2016 no âmbito do Poder
Executivo Municipal.
O Corpo Técnico Especializado, sem maiores dificuldades, posicionou-se pela
manutenção do Achado de Auditoria no rol dos apontamentos remanescentes, tendo sido acompanhado
pelo d. Ministério Público de Contas.
Diante da manifestação do responsável quanto a inexistência do Relatório Anual das
Medidas de Combate à Evasão e à Sonegação de Tributos do exercício de 2016, dispensa-se maiores
considerações ao tempo em que coadunamos com o posicionamento técnico e ministerial no sentido de
se manter o apontamento no rol dos Achados de Auditoria remanescentes
4. REGRAS ESTABELECIDAS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE EM
FIM DE MANDATO
4.1. Cumprimento do art. 42 da LRF (assunção de compromisso com
disponibilidade de recursos financeiros).
O objetivo fundamental da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 1°, §1°, e art. 42 da
Lei Complementar nº 101/2000) é buscar o equilíbrio das contas públicas através de uma gestão fiscal
responsável e transparente. Essa avaliação ganha ainda mais relevância no último ano de mandato do
Chefe do Executivo Municipal. A seguir são apresentados os resultados dessa avaliação.
Tabela nº 19 – Resultado Orçamentário.
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Como regra geral, as despesas devem ser executadas e pagas no exercício financeiro
e, extraordinariamente, podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte com a
suficiente disponibilidade de caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da geração de
obrigações deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios e
não somente no último ano de mandato.
Assim, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições dos artigos 1°,
§1°, e 42 da LRF, analisou-se o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do
Poder Executivo encaminhado por meio do SIGAP Gestão Fiscal, da seguinte forma:
Tabela nº 20 - Memória de cálculo da apuração da Disponibilidade Líquida de Caixa.

Conforme a análise em tela, verifica-se que as disponibilidades de caixa não são
suficientes para a cobertura das obrigações financeiras (passivos financeiros) assumidas até
31/12/2016 e, ainda, que parte das obrigações sem cobertura financeira foram contraídas nos últimos
dois quadrimestres do mandato, contrariando as disposições dos artigos 1°, §1°, e 42 da Lei
Complementar 101/2000.
Os responsáveis manifestaram que o demonstrativo utilizado como parâmetro pela
equipe técnica, utilizou até o último nível do desdobramento das fontes de recursos, sendo que o
controle do município é feito até o nível de Código, bem como utiliza a faculdade estabelecida pela
Tabela de Fonte de Recursos do Tribunal de Contas, que especifica que as entradas de receitas podem
ser feitas até o nível de Código, enquanto que as despesas são fixadas até o nível de detalhamento do
código, de forma que em um detalhamento pode haver insuficiência enquanto que no outro suficiente,
visto que a entrada se dá em um nível e a saída em outro nível de controle.
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Acrescentam que em razão disso, reemitiu o relatório de disponibilidade de caixa por
fonte de recursos para que se possa reanalisar até o nível de código, sem os referidos detalhamentos,
verificando-se o montante disponível dos recursos próprios de R$320.517,30 e o total dos montantes
vinculados é de R$1.641.122,90, excluídos os recursos da previdência e que, portanto, demonstram o
superávit de caixa total do Município.
De acordo com o Corpo Técnico Especializado, os argumentos apresentados não são
suficientes para desconstituir o apontamento, uma vez que não demonstram a suficiência financeira na
apuração do resultado financeiro por fonte de recursos, especialmente porque o relatório de
disponibilidade de caixa por fonte de recursos elaborado e apresentado na justificativa encontra-se
ilegível e não foi apresentado o mesmo documento como anexo, prejudicando a presente análise,
tendo, tal posicionamento sido acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
Em que pese os argumentos de defesa apresentados pelos responsabilizados e,
considerando os novos documentos carreados aos autos (ID-501917, pág. 19) que trata do relatório de
disponibilidade de caixa por fonte, assiste razão ao Corpo Técnico quanto a impossibilidade de análise
do demonstrativo apresentado uma vez que o mesmo não permite identificar corretamente os valores
apresentados (inteligível), veja-se:

Diante disso, considerando a impossibilidade de nova análise junto ao demonstrativo
apresentado, temos por acompanhar o posicionamento técnico e ministerial no sentido de se manter o
apontamento no rol dos achados de auditoria remanescentes.
4.2. Cumprimento ao art. 21 da LRF (despesa com pessoal nos últimos 180 dias
do mandato).
A LRF coíbe a emissão de ato que provoque o aumento de despesa com pessoal nos
180 (cento e oitenta) dias que antecedem o término da legislatura ou do mandato do chefe do Poder
Executivo (Art. 21, parágrafo único).
A seguir são apresentados os resultados dessa avaliação com objetivo de demonstrar
o cumprimento da vedação ao aumento das despesas com pessoal nos últimos 180 dias de mandato.
Tabela nº 21 - Memória de Cálculo apuração da Despesa Total de Pessoal (DTP)
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Conforme a tabela supra, observa-se que o Município não atendeu as disposições do
artigo 21, Parágrafo Único da LRF, à luz do entendimento desta Corte (conforme decisão exarada no
processo 1554/13-TCER), segundo o qual aplica-se a metodologia de apuração do aumento da despesa
com pessoal nos 180 dias finais do mandato do chefe de Poder com a realização do confronto entre o
percentual do limite da despesa com pessoal ocorrida no primeiro e o segundo semestre.
Em relação a esse apontamento a Controladora do Município se limitou a informar
(ID-501917) que está atuando desde 02 de janeiro de 2017, razão pela qual não pode prestar
esclarecimentos sobre as decisões tomadas no decorrer da gestão anterior.
O Corpo Técnico Especializado, ao analisar os argumentos de defesa apresentados
pela Controladora, posicionou-se contrário à elisão por considerar que os esclarecimentos não possuem
força modificativa da ocorrência.
O d. Ministério Público, posicionou-se contrário ao Corpo Técnico Especializado,
por entender que, [...] para que se caracterize a infringência à regra de fim de mandato, exige-se que,
haja prática de atos do Chefe do Poder Executivo no período defeso que influenciaram diretamente o
aumento, o que segundo a unidade técnica, não ocorreu in casu.
É de observar nesse ponto que o d. Ministério Público de Contas, relativamente ao
apontamento feito pelo Corpo Técnico Especializado – aumento de despesa com pessoal nos últimos
180 dias do mandato-, exarou a Cota nº 009/2018-GPGMPC, solicitando a indicação de quais atos
praticados pelo gestor que contribuíram para o incremento, notadamente as eventuais contratações no
período.
Em resposta ao questionamento feito pelo d. Ministério Público de Contas, o Corpo
Instrutivo consignou que a irregularidade fora apontada em decorrência do entendimento da Corte de
Contas, destacando (ID-585664, fls. 668/670), in verbis: [...] não foram identificados atos praticados
pela Administração no período vedado que contrariassem as disposições do Parágrafo Único do
artigo 21 da LC 101/00 (Destacamos).
Nesse ponto, portanto, é sólido e correto o entendimento exposto pelo d. Parquet de
Contas, no sentido de que, para que se caracterize a infringência à regra de fim de mandato, urge
necessário ter ocorrido a prática de atos do Chefe do Poder Executivo no decorrer do período defeso
que tivesse contribuído e/ou fosse fator determinante para o aumento da despesa, em afrontamento à
norma legal.
Dessa forma, diante da impossibilidade de se concluir pela irregularidade quanto ao
ponto, acompanho o posicionamento do d. Ministério Público de Contas, no sentido de excluir o
apontamento do rol dos Achados de Auditoria remanescentes, em dissonância com o entendimento
técnico.
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5. RESULTADOS
MUNICIPAL – IEGM

DO

ÍNDICE

DE

EFETIVIDADE

DA

GESTÃO

Esta Corte de Contas, em conformidade com o Acordo de Cooperação Técnica e
Operacional nº 001/20168, aplicou nos municípios do Estado o IEGM - Índice de Efetividade da
Gestão Municipal, que tem como objetivo aperfeiçoar as ações governamentais por meio da medição
da eficiência e eficácia das políticas públicas, em sete setores: Educação; Saúde; Planejamento;
Gestão Fiscal; Meio Ambiente; Proteção dos Cidadãos e Governança de Tecnologia da Informação.
Após ponderação das notas alcançadas nos sete indicadores – calculada conforme
metodologia única adotada nacionalmente –, o Município é enquadrado em uma das cinco faixas de
resultado: “A” (altamente efetiva), “B+” (muito efetiva), “B” (efetiva), “C+” (em fase de adequação) e
“C” (baixo nível de adequação).
Os gráficos a seguir apresentam os resultados gerais alcançados pelo Município nos
sete indicadores.

Fonte: Relatório Controle Externo TCE-RO (ID 517602).

A nota obtida pelo Município em 2016 foi C (baixo nível de adequação), dentro da
média dos municípios rondonienses. Examinando-se a composição do índice, observa-se que os
indicadores do i-Planejamento e i-Governança de TI tiveram desempenho aquém da média dos demais
municípios. Por outro lado, destaca-se positivamente a nota alcançada no i-Educação; i-Saúde e iFiscal, que se encontram em fase de adequação, portanto, acima da média.

8

Acordo celebrado entre o Instituto Rui Barbosa-IRB e os Tribunais de Contas dos Estados de São Paulo e de Minas
Gerais, que criou a Rede Nacional de Indicadores (Rede Indicon), sendo que o Tribunal de Contas de Rondônia aderiu
ainda no exercício pretérito.
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Fonte: Relatório Controle Externo TCE-RO (ID 517602).

Analisando comparativamente os exercícios de 2015 e 2016, nota-se uma piora no
resultado geral do IEGM (da faixa C+, em 2015, para a C), o que aliás se observa em cada um dos sete
indicadores, com exceção do resultado do i-Fiscal, que obteve um incremento suficiente para elevar a
faixa de B (efetiva) para B+ (muito efetiva).
6. DOS CONTROLES
Na forma do Relatório Técnico, nessa seção, são descritas as falhas identificadas nas
rotinas de controles internos da Administração Municipal para fornecer razoável segurança quanto à
confiabilidade das demonstrações contábeis.
Dentre os controles preventivos inerentes às atividades de controle, destaca-se a
formalização de procedimentos, uma vez que todas as atividades importantes devem ser documentadas
de forma completa e precisa, a fim de que seja fácil rastrear as informações desde o momento de
autorização até a conclusão.
O município deve, assim, elaborar normas e manuais com a descrição detalhada dos
procedimentos, de forma a orientar seus servidores e empregados e uniformizar os procedimentos
adotados na atividade de fechamento contábil, evitando falhas na execução e prejuízos com retrabalho.
Ademais, a ausência ou insuficiência dos controles internos representa a principal
causa dos achados de auditoria, demandando uma atuação preventiva da Administração Municipal
para implementação de controles adequados e efetivos à atividade de fechamento contábil.
6.1. Controle Interno - Balanço Geral do Município
A Constituição de 1988, por meio de seu artigo 74, incisos e parágrafos, instituiu o
sistema de Controle Interno, com o fito de criar instrumento de controle da legalidade e legitimidade
dos atos administrativos, de forma a avaliar a gestão dos órgãos e entidades da administração pública e
apoiar o controle externo.
A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado (L.C.E. nº 154/1996), no artigo 9º,
inciso III, e no artigo 47, inciso II, c/c o prescrito no Regimento Interno do TCE-RO, no artigo 15,
inciso III, prevê que em sede de Processos de Tomada ou Prestação de Contas, integrarão tais peças o
“relatório e certificado de auditoria, com o parecer do dirigente do órgão de controle interno, que
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consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para
corrigir as falhas encontradas”.
A Equipe Especializada na análise preliminar não se manifestou quanto à
implementação e operacionalização do sistema de controle interno do Município.
Entretanto, em pesquisa no sistema PCe, constata-se o encaminhamento do Relatório
de Auditoria com o parecer do dirigente do controle interno e do Poder Executivo (ID 432949), sob a
responsabilidade da Senhora Gessica Gezebel da Silva Fernandes, na qualidade de Controladora Geral,
que emitiu Certificado de Auditoria, opinando pela Regularidade com Ressalvas das Contas, referente
ao exercício de 2016. Diante disso, houve cumprimento ao estabelecido na alínea “b” do inciso V do
artigo 11 da Instrução Normativa nº 013/TCER-2004.
A manifestação da Controladoria Geral do Município pela Regularidade com
Ressalvas das Contas, se deu em virtude da Despesa com Pessoal ter ultrapassando o limite legal de
54%.
Registra-se, por oportuno, que o Corpo Técnico em auditoria identificou falhas nas
rotinas de controles internos da Administração Municipal, alegando alfim, que estas representam a
principal causa dos achados de auditoria relativos às demonstrações contábeis. Assim, é medida que se
impõe determinar ao atual gestor do município de Cujubim, Senhor Pedro Marcelo Fernandes Pereira,
ou a quem vier substituí-lo para que institua, no prazo de 180 dias, por meio de normativo (Decreto,
Portaria, Resolução ou Instrução Normativa), manual de procedimentos contábeis contento no mínimo
os seguintes requisitos:
(a) atribuição, competência e estrutura de funcionamento do sistema de contabilidade
municipal;
(b) procedimentos e cronogramas para envio de informações relevantes (calendário
de fechamento contábil);
(c) procedimentos para preparação e revisão de reconciliações contábeis;
(d) políticas e procedimentos contábeis patrimoniais;
(e) procedimentos para realização de lançamentos contábeis;
(f) lista de verificação para o encerramento do exercício; e
(g) definição de papéis e responsabilidades no processo de fechamento contábil e
elaboração das demonstrações contábeis.
6.2. Dos Controles Constituídos sobre a Execução Orçamentária
6.2.1. Deficiências sobre as rotinas de planejamento e execução do orçamento
De acordo com o Corpo Instrutivo, foram avaliadas as rotinas de controle interno
constituídos pela Administração com a finalidade de garantir a conformidade da execução dos
instrumentos de planejamento e alterações orçamentárias. Após a realização dos procedimentos, foram
identificadas as seguintes deficiências nos controles constituídos sobre os instrumentos de
planejamento e alterações orçamentárias:
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i. Ausência de manualização, de forma a proporcionar a padronização e o
conhecimento das rotinas de trabalho pelos servidores envolvidos na elaboração, execução e
monitoramento dos Projetos do PPA, LDO e LOA, fixando condições necessárias para execução dos
procedimentos, produtos e serviços executados pela Administração, organizando as normas referentes
aos sistemas e processos executados pela Administração, facilitando a sua aplicação pelos servidores
em suas atividades cotidianas, no que tange aos instrumentos de planejamento, documentando os
procedimentos de trabalho em mapas de processos, permitindo que o domínio tecnológico destes
processos permaneça com o Município;
ii. Ausência de mecanismos formais de comunicações internas, principalmente no
que diz respeito aos processos de trabalho relativos às áreas de planejamento e gestão financeira. Esses
mecanismos objetivam melhorar a comunicação entre os servidores, em especial, aqueles envolvidos
nas atividades de planejamento e gestão financeira com a finalidade de garantir o equilíbrio na
execução orçamentária e financeira, de forma que a tomada de decisões ocorra tempestivamente;
iii. Ausência de diagnóstico das necessidades, dificuldades, potencialidades e
vocação econômica do Município para o estabelecimento dos objetivos e metas da Administração nas
peças orçamentárias, garantindo que os programas de governo estabelecidos nas peças orçamentárias
estejam fundamentados em diagnóstico realizado pela Administração;
iv. Ausência de relatórios de avaliação do cumprimento dos objetivos e metas
estabelecidas no PPA 2014/2017 e tomada de decisão para correção de eventuais desvios. Os relatórios
objetivam assegurar o cumprimento das metas estabelecidas no PPA, assim como fundamentar
possível tomada de decisão por parte do gestor;
v. Ausência de processo de revisão (manuais ou eletrônicos) quanto à elaboração dos
instrumentos de planejamento no que tange à previsão da receita. Esse processo tem como objetivo
garantir que a previsão da receita orçamentária cumpra o estabelecido no artigo 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal;
vi. Ausência de relatórios de avaliação do cumprimento das prioridades e metas
estabelecidas na LDO e tomada de decisão para correção de eventuais desvios. Esses relatórios
objetivam assegurar o cumprimento das metas estabelecidas na LDO, assim como fundamentar
possível tomada de decisão por parte do gestor;
vii. Ausência de relatórios de avaliação do cumprimento das metas estabelecidas na
LOA e tomada de decisão para correção de eventuais desvios. Esses relatórios objetivam assegurar o
cumprimento das metas estabelecidas na LOA, assim como fundamentar possível tomada de decisão
por parte do gestor;
viii. Ausência de processo de revisão (manuais ou eletrônicos) na elaboração da LOA
para assegurar a alocação de recursos com a finalidade de cumprir o gasto mínimo com saúde. Esse
processo de revisão permite assegurar o cumprimento da aplicação mínima de 15% em ações e
serviços públicos de saúde, conforme o disposto no artigo 7º da Lei Complementar nº 141/2012;
ix. Ausência de processo de revisão (manuais ou eletrônicos) na elaboração da LOA
para assegurar a alocação de recursos com a finalidade de cumprir o gasto mínimo dos recursos
oriundos do FUNDEB. Esse processo de revisão permite assegurar o cumprimento da aplicação
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mínima de 60% com remuneração dos profissionais da educação básica, conforme artigo 60, inciso
XII, dos ADCT e artigos 21, § 2º, e 22 da Lei nº 11.494/2007;
x. Ausência de processo de revisão (manuais ou eletrônicos) na elaboração da LOA
para assegurar a alocação de recursos com a finalidade de cumprir o gasto mínimo em MDE. Esse
processo de revisão permite assegurar o cumprimento de aplicação mínima de 25% em MDE,
conforme o disposto no artigo 212º da Constituição Federal;
xi. Ausência de processo de revisão (manuais ou eletrônicos) na elaboração da LOA
para assegurar a alocação de recursos com a finalidade de cumprir o repasse mínimo ao Poder
Judiciário, para garantir o pagamento referente aos precatórios. Esse processo de revisão tem como
objetivo assegurar o cumprimento da Emenda Constitucional n. 62/2009;
xii. Ausência de procedimentos formais (manuais ou eletrônicos), previamente
estabelecidos, para abertura de créditos adicionais. Esses procedimentos formais têm como objetivo
assegurar o cumprimento dos Arts. 43 a 46 da Lei 4.320/64;
xiii. Ausência de metodologia, no que tange a tendência do exercício, para
determinar a abertura de crédito adicional tendo como fonte o excesso de arrecadação. A
implementação dessa metodologia permite assegurar o cumprimento do Art. 43, § 3º, da Lei 4.320/64;
xiv. Ausência de controle (eletrônico ou manual) das alterações orçamentárias que
possibilitem identificar o percentual de alteração de forma quantitativa e qualitativa. Esses controles
possibilitam a identificação, de forma tempestiva, das alterações do orçamento, tanto de forma
quantitativa, quanto qualitativa;
xv. Ausência de rotinas formais que assegurem o equilíbrio entre as receitas
arrecadadas e as despesas empenhadas com a finalidade de cumprir o Art.1º da Lei de
Responsabilidade Fiscal;
xvi. Ausência de rotinas formais com a finalidade de assegurar o cumprimento do
Art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
xvii. Ausência de rotinas formais com a finalidade de assegurar o cumprimento do
Art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Diante do exposto, conclui-se que a Administração não detém controles internos, em
relação ao nível de atividade, capazes de mitigar riscos na elaboração, execução e controle dos
instrumentos de planejamento e alterações orçamentárias, pois os controles internos têm abordagens ad
hoc (aleatório), que tendem a ser aplicadas caso a caso.
Assim sendo, é medida que se impõe determinar ao atual gestor do Município de
Cujubim, Senhor Pedro Marcelo Fernandes Pereira, ou a quem vier substituí-lo, para que institua, por
meio de normativo (Decreto, Portaria, Resolução ou Instrução Normativa), manual de procedimentos
orçamentários contendo no mínimo os seguintes requisitos:
(a) atribuição, competência e estrutura de funcionamento do sistema de planejamento
e orçamento municipal;
(b) procedimentos para elaboração das peças orçamentárias;
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(c) procedimentos para avaliação do cumprimento dos objetivos e metas
estabelecidas no PPA, LDO e LOA;
(d) procedimentos para assegurar a alocação de recursos referentes à Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, FUNDEB e saúde;
(e) procedimentos para abertura de crédito adicionais, contendo requisitos e
documentação suporte necessária, metodologia de cálculo das fontes de recursos;
(f) rotinas que assegurem a existência de disponibilidade financeira suficiente para
cobertura das obrigações; e
(g) rotinas com a finalidade de assegurar o cumprimento do Art. 21, parágrafo único,
da Lei de Responsabilidade Fiscal
6.2.2. Deficiências atinentes à Administração Tributária
Consoante a Instrução Técnica a execução de políticas públicas ordinariamente é
viabilizada pela execução orçamentária, ou seja, arrecadação de receitas e execução de despesas. Nesse
contexto, foi aplicado questionário junto à Administração do município de Cujubim para verificar se o
mesmo está sendo eficiente na previsão e na efetiva arrecadação de todos os tributos de sua
competência constitucional, nos termos estabelecidos pelo art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Após a realização dos procedimentos de auditoria, as principais deficiências identificadas atinentes à
Administração Tributária foram:
a) Ausência de regulamentação quanto à estrutura organizacional: Em relação a
este ponto, constatou-se mediante validação do questionário que não há regulamentação concernente à
estrutura organizacional da Administração Tributária, conforme Questão 01 – PT3 - Questionário da
Receita QR – Estrutura da Administração Tributária do Município EATM;
b) Inexistência de legislação municipal que regulamente a e institua a carreira
de Procurador do Município e ausência de pelo menos um agente investido por concurso público
neste cargo: No que pertence à carreira de Procurador Municipal voltado aos interesses fiscais em
juízo, evidenciou-se na validação do questionário (questões 13 e 14 do QR) que a Administração não
possui regulamentação estabelecendo competências e carreira dos servidores;
c) Ausência de implantação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): No
que tange aos sistemas informatizados, observa-se que estes devem ser capazes de dar apoio a
Administração Tributária na gestão da receita. Neste caso, há de se considerar que cada município tem
sua legislação fiscal própria e que o software deve ser customizado, adequando-se suas ferramentas às
normas locais. Para cobrir esse risco foi avaliado se o município dispõe de sistema de Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica. Verificou-se por meio do questionário (Questão 16) que a Administração
tributária não dispõe ou de sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e);
d) Ausência de atuação da Planta Genérica de Valores (PGV): A Administração
não revê/atualiza a Planta Genérica de Valores desde 2005 (Lei nº Municipal nº 249/2005). Em que
pese a atualização monetária da planta de valores, facultada mediante Decreto Executivo, a atualização
da PGV prescinde de autorização legislativa, visto que modifica a base de cálculo, nos termos dos
artigos 33 e 97 do CTN, amparado por jurisprudência do STJ (Súmula nº 160) e STF;
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e) Ausência de plano de capacitação dos fiscais de tributos: No que tange à
capacitação dos servidores de carreira, é importante que os agentes públicos envolvidos na gestão da
receita recebam treinamento, capacitação e qualificação permanentes, visto que a mudança na
legislação tributária é constante. Desse modo, com o objetivo de verificar o lapso temporal da
disponibilização dos cursos de capacitação aos servidores que atuam na Administração tributária, foi
realizada validação do questionário junto aos fiscais de tributos, referente à questão 12. O resultado
evidenciou que a Administração não dispõe de plano de capacitação dos servidores que executam as
atividades da Administração tributária;
f) Deficiência na infraestrutura administrativa (instalação física, mobiliária e
equipamentos): Quanto à instalação física e equipamentos, foi realizada validação do questionário
junto aos fiscais de tributos referente às questões 18 e 20. Embora os servidores tenham respondido
que as instalações físicas encontram-se adequadas, verificou-se que vários processos estavam no chão,
fora de armários, o que apresenta uma situação de inadequação, conforme relatório fotográfico. Ainda,
verificou-se que a Administração Tributária não possui veículo exclusivo para a realização de
fiscalização e demais diligências externas do setor.
g) Ausência de legislação e planejamento quanto à fiscalização do ISSQN:
Quanto à fiscalização do Imposto sobre Serviço de Sobre Qualquer Natureza – ISSQN, verificouse,
conforme PT 3.2 – Informações sobre a Fiscalização do ISSQN, que não há norma que atribua
competência fiscalizatória ao setor, nem norma que preveja a existência de órgão, setor ou servidor
responsável por apreciar as reclamações e recursos relativos ao ISS, setor específico responsável pela
cobrança, assim como órgão, setor ou servidor responsável pela instrução das reclamações e recursos
relativos ao ISSQN;
Relativamente ao item “a” – que trata da ausência de regulamentação quanto à
estrutura organizacional, os responsabilizados informaram que para o exercício de 2016 ainda não
havia Estrutura da Administração Tributária do Município. Porém, para nova gestão, de acordo com os
defendentes, haverá a revisão das Leis municipais, conforme proposto no Programa PROFAZ.
O Corpo Técnico, ao analisar os argumentos ofertados, posicionou-se contrário a
elisão desse item por considerar que os responsáveis reconheceram a ausência de regulamentação
quanto à estrutura organizações referentes à Administração Tributária, tendo sido acompanhado tal
posicionamento pelo d. Ministério Público de Contas.
Quanto ao item “b” – que trata da inexistência de legislação que regulamente e
institua a carreira de Procurador do Município e a ausência de pelo menos um agente investido por
concurso público no referido cargo, os responsabilizados esclareceram que em 26/04/2017, através da
Portaria nº 189/2017, a Administração Municipal nomeou membros da Comissão Técnica de Estudos
para elaboração de propostas para realização de concurso público municipal. Acrescentam que a
comissão finalizou os trabalhos em 14/08/2017, tendo concluído pela necessidade de provimento
efetivo do cargo de Procurador, sendo a próxima etapa é a nomeação de comissão para realização do
concurso público, assim como a contratação da empresa organizadora e, ato contínuo, tornar público
por via do Edital.
Em relação às justificativas apresentadas, o Corpo Técnico Especializado
posicionou-se contrário à elisão do apontamento por entender que, embora tenham afirmado que
estariam adotando-se medidas para a realização de concurso público para o cargo de Procurador, ainda
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não possui legislação que regulamente e institua a carreira e pela inexistência de pelo menos um agente
investido por concurso público no cargo. Tal posicionamento foi acompanhado pelo d. Parquet de
Contas.
Em referência ao item “c” – referente a ausência de implantação de Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica (NFS-e), se limitaram a reconhecer que no exercício de 2016 não houve a
implantação do sistema de emissão do documento fiscal, mas que tem conhecimento que a
Administração Pública já possuí estrutura para sua implantação, necessitando de regulamentação e
aquisição de equipamentos de TI e suporte de internet.
O Corpo Técnico, de forma sucinta, se posicionou pela manutenção do apontamento,
por considerar que os justificantes reconheceram a ausência de implantação da Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica, tendo sido acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
Quanto ao item “d” – que trata da ausência de atuação da Planta Genérica de Valores
(PGV), os responsáveis se limitaram a manifestar que houve atualizações através das Lei Municipais
de nºs 411/2009, 477/2010 e 667/2012.
O Corpo Técnico, ao analisar os argumentos de defesa apresentados pelos
responsabilizados, posicionou-se contrário a regularização do apontamento, por entender que a Lei
Municipal mais recente apresentada por via das justificativas ofertadas se refere ao Código Tributário
Municipal (Lei Municipal nº 667/2012) e que a mesma não possui atualização da Planta Genérica de
Valores – PGV.
Diante da ausência de revisão e/ou atualização da PGV nos últimos cinco anos,
concluiu pela permanência do apontamento no rol das impropriedades remanescentes, tendo sido tal
posicionamento acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
Relativamente ao item “e” – referente a ausência de Plano de Capacitação dos Fiscais
de Tributos, os responsáveis esclareceram que no exercício de 2017 já se iniciaram os trabalhos de
atualização dos servidores de carreira, citando como exemplo o PROFAZ, realizado no período de
28/08 a 01/09/2017.
Em relação ao achado de auditoria supra o Corpo Técnico pugnou pela sua
manutenção no rol das impropriedades remanescentes, por entender que, apesar dos responsáveis
informarem que a Administração Pública estaria adotando medidas para atualização dos servidores, a
exemplo da participação dos mesmos no PROFAZ, deixaram de apresentar qualquer plano de
capacitação. O posicionamento adotado pelo Corpo Técnico Especializado foi acompanhado pelo d.
Ministério Público de Contas.
No que se refere ao item “f” – sobre a ineficiência da infraestrutura administrativa,
esclarecem que no momento da visita dos auditores desta e. Corte de Contas, o prédio do Poder
Executivo Municipal onde ocorreu os registros fotográficos, encontrava-se em fase de adequação e
reorganização dos processos imobiliários.
Acrescentaram ainda que em relação aos veículos para a realização da Fiscalização
Tributária, no exercício de 2016 não havia nenhum disponível, mas que estaria incluso nas metas da
administração a aquisição e manutenção de veículos necessários para a realização das fiscalizações.
Informaram ainda que foi efetivada a formalização processual através da implantação
do sistema de protocolo eletrônico.
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O Corpo Técnico, após analisar os argumentos de defesa apresentados, considerou
que a implantação do sistema informatizado de protocolo no âmbito da Administração Pública
municipal, comprovado através de registros fotográficos, conforme manifestado (ID-517601, fl. 497),
é suficiente para afastar o apontamento do rol dos achados de auditoria remanescentes, tendo sido
acompanhado pelo d. Ministério Público de Contas.
Entretanto, relativamente à ausência de veículo para realização das fiscalizações de
tributos, diante do reconhecimento de inexistência por parte dos defendentes, posicionou-se pela
manutenção do apontamento nesse ponto, tendo sido acompanhado pelo d. Ministério Público de
Contas.
Por fim, em relação ao item “g” – ausência de legislação e planejamento quanto à
fiscalização do ISSQN, os responsáveis reconheceram que no exercício anterior não possuía uma
chefia específica responsável pelo setor de Fiscalização de Tributos e que a Administração Municipal
estaria em fase de análise, adequação e regulamentação de uma nova estrutura organizacional,
assinalando-se a existência de legislação específica de ISSQN atualizada em 2012 por via da Lei
Municipal nº 666/2012.
O Corpo Técnico Especializado, após analisar as justificativas apresentadas,
posicionou-se contrário à elisão por entender que a Administração Tributária não estaria devidamente
estruturada para permitir o potencial de arrecadação de todos os tributos de competência municipal,
tendo sido acompanhado tal posicionamento pelo Parquet de Contas.
Diante das justificativas apresentadas e dos posicionamentos técnico e ministerial,
urge necessário assinalar que a Administração Tributária se constitui em um conjunto de ações,
integradas e complementares entre si, com vistas a garantir o cumprimento pela sociedade da
legislação tributária e que se materializam numa presença fiscal ampla e atuante, quer seja no
âmbito da facilitação do cumprimento das obrigações tributárias, quer seja na arrecadação dos
tributos.
Ademais, referidas atividades sustentam-se na normatização da legislação tributária,
num conjunto de sistemas de informação que devem ser alimentados por informações cadastrais,
fornecidas ao fisco pelos contribuintes ou por terceiros, através da apresentação de diversos tipos de
declarações.
Outrossim, não menos importante registrar é que, de acordo com o que dispõe o art.
37, XXII da Carta Republicana9, as Administrações Tributárias dos entes federativos são atividades
essenciais ao Estado, devendo, portanto, ser exercida por servidores de carreiras específicas.
Doutrinariamente temos, então, que a fiscalização tem por objetivo a aplicação
correta e adequada da legislação tributária vigente, devendo o fisco exigir do sujeito passivo da
obrigação tributária o cumprimento das normas pertinentes.

9

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento
do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de
forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.
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Nesse contexto, necessário consignar que o objetivo da fiscalização de tributos é a de
elevar a percepção de risco do contribuinte faltoso, aumentando, de pronto, o nível de cumprimento
voluntário das obrigações tributárias e consequentemente promover o incremento da arrecadação.
É fato que se torna um imenso desafio para os municípios brasileiros aumentar a
competência de arrecadação de suas receitas próprias com vistas a diminuir a dependência das
transferências de recursos financeiros oriundos dos Estados e da União.
Em razão disso, e com vistas a aumentar a eficiência e eficácia na arrecadação e
fiscalização de seus tributos, os municípios tem o dever e a obrigação de melhorar as condições de
funcionamento das suas administrações tributárias, através da adoção de medidas de implantação de
sistemas informatizados eficientes, bens móveis e nomeação de servidores por meio de concurso
público para atuarem na área de fiscalização municipal.
Diante das justificativas apresentadas pelos responsabilizados, é fácil constatar que o
município de Cujubim não dispõe da mínima estrutura de fiscalização de tributos, o que resulta na
inviabilidade de elevação de suas receitas próprias, assim como não dispõe de estrutura compatível
para realização de tal mister e, quiça, pessoal qualificado para a realização das fiscalizações
necessárias.
Posto isso, considerando o posicionamento ora externado, tenho por acompanhar o
posicionamento técnico e ministerial no sentido de se manter os apontamentos retro evidenciados no
rol das impropriedades remanescentes, excetuando-se desse rol o item “f”.
Por outro lado, na senda da proposição técnica é impositivo determinar ao atual
gestor do Município de Cujubim, Senhor Pedro Marcelo Fernandes Pereira, ou a quem vier substituílo, para que apresente a esta Corte de Contas, no prazo de 180 dias, plano de ação com vistas a
promover a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência do município, por estar em
desacordo com o art. 11 da LRF, contendo, no mínimo, as medidas a seguir elencadas:
a) Estabelecer o Organograma e adequar a legislação, definindo as atribuições e
competências dos setores que integram a Secretaria Municipal de Fazenda;
b) Promover a efetiva atualização do Código Tributário Municipal;
c) Promover o treinamento de todos os agentes públicos responsáveis pela cobrança e
arrecadação de créditos tributários, de forma que lhes seja possível utilizar com eficiência as mais
modernas ferramentas de fiscalização;
d) Dotar a Secretaria Municipal da Fazenda de servidores de carreira, que possam ter
a necessária autonomia e independência para agir, implantando rotinas que permitam a fiscalização das
receitas de competência do município;
e) Dotar o setor de fiscalização tributária de infraestrutura de funcionamento
condizente com sua importância e atribuições, atendendo às reivindicações dos fiscais e atentando para
o disposto no inciso XVIII do art. 37 da CF/88;
f) Realizar recadastramento no cadastro mobiliário, necessário para uma melhor
gestão da receita tributária municipal;
g) Adotar planejamento de fiscalização com metodologia para escolha dos
contribuintes a serem fiscalizados, com critérios objetivos adotando procedimento padrão;
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h) Criar um controle efetivo de emissão de documentos fiscais utilizados na
fiscalização, bem como da entrega dos mesmos aos agentes competentes, com o objetivo de elaborar
relatórios gerenciais e demonstrar a inexistência de emissão em duplicidade, dentre outros;
i) Adotar procedimentos, medidas saneadoras e controles com vistas à inscrição na
Dívida Ativa e efetiva cobrança de todos os valores devidos aos cofres municipais e não pagos, no
intuito de evitar a decadência e prescrição dos créditos tributários e não tributários, que podem ensejar
ao administrador público responsabilidade por crime de improbidade administrativa, nos termos do
inciso X do artigo 10 da Lei nº 8.429/92;
j) Criar indicadores de desempenho da Procuradoria da Dívida Ativa com relação à
cobrança judicial/recuperação de créditos e do acompanhamento das ações, para uma melhor eficiência
do trabalho e de controle; e
k) Adotar providências para elaborar a nova Planta Genérica de Valores, de acordo
com a Resolução CONFEA n° 345 e em consonância com a Lei Federal n° 5.194/66.
7. Determinações nas Contas de Governo de 2015
No Parecer Prévio sobre as Contas do Governo do Executivo Municipal dos
exercícios anteriores, este Tribunal formulou determinações e recomendações aos órgãos e entidades
responsáveis pela realização das receitas e pela execução das despesas públicas, buscando assegurar a
observância aos princípios da legalidade, eficiência, legitimidade, economicidade e da continuidade
dos serviços na gestão pública.
Com o propósito de garantir a continuidade das ações de controle, foram analisadas
pelo Corpo Instrutivo as informações constantes das Contas de Governo do Chefe do Executivo
Municipal (CGCEM) 2015, para verificar o atendimento das determinações e recomendações
expedidas, tendo ficado comprovado o atendimento do Acórdão APL-TC 00335/16 (Proc. nº
01560/16), item IV, alíneas “a, b, c e d”, item V e VI. Registra-se ainda, que a alínea “e”, item IV, do
referido Acórdão está em andamento.

Por fim, o posicionamento desta Corte de Contas sobre as Contas do Município de
CUJUBIM, exercício de 2016, é suportado no argumento de que o Parecer Prévio emitido pelo
Tribunal de Contas tem o condão de apresentar uma apreciação geral e fundamentada na gestão
orçamentária, patrimonial e financeira do exercício.
Neste sentido, convém ressalvar que a manifestação ora exarada, baseia-se nos
trabalhos de auditoria financeira realizada pela Comissão de Análise das Contas de Governo
Municipal, sendo objeto de análise o Balanço Geral do Município evidenciado nas Demonstrações
Contábeis Aplicadas ao Setor Público e a execução orçamentária.
Diante destas considerações, foi procedida à análise sobre as informações constantes
dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, exigidos pela Lei
Complementar Federal nº 101/2000 (LRF), dados computados nas peças contábeis exigidas pela Lei
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Federal nº. 4.320/64, além dos limites dos gastos com saúde, educação, pessoal, previdenciário,
repasses ao Poder Legislativo Municipal.
Considerando que as contas apresentadas pelo Poder Executivo Municipal de
CUJUBIM e as evidências obtidas na auditoria do BGM refletiram no cumprimento da aplicação dos
limites legais e constitucionais da Saúde (17,81%), Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(27,48%), FUNDEB (64,04%) e Repasse ao Legislativo (7,40%);
Em continuidade, considerando que não houve a adequação da situação contábil,
orçamentária, financeira e patrimonial e das demonstrações das variações patrimoniais e dos fluxos de
caixa de 2016, não atendendo as Normas Brasileiras de Contabilidade Pública, Lei de contabilidade
Pública (Lei Federal nº 4.320/64), Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e a
Lei de Responsabilidade Fiscal(Lei Complementar nº 101/2000), sendo que as falhas formais
remanescentes agravaram as vertentes contas;
Considerando que, na Execução Orçamentária o município apresentou um Saldo
de Dotação de R$6.175.252,93 (seis milhões cento e setenta e cinco mil duzentos e cinquenta e dois
reais e noventa e três centavos);
Considerando que, na Execução Financeira o município apresentou um saldo
disponível consolidado em 31/12/2016 da ordem de R$25.297.873,42 (vinte e cinco milhões duzentos
e noventa e sete mil oitocentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos);
Considerando o aumento nominal (R$1.416.039,29) e percentual (2%) da Despesa
com Pessoal nos últimos 180 (cento e oitenta) dias do mandato, sem que fosse identificado atos
praticados pela Administração no período vedado que contrariassem as disposições do Parágrafo
Único do art. 21 da LRF;
Considerando a divergência no valor de R$157.921.355,61 (cento e cinquenta e sete
milhões novecentos e vinte e um mil trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos)
verificado entre o Saldo apurado do “Superávit/Déficit Financeiro” (R$152.295.933,33) e o valor
demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro – Anexo do Balanço Patrimonial (R$5.625.422,28);
Considerando a divergência de R$3.997.874,52 (três milhões novecentos e noventa
e sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) verificada entre o Saldo
apurado da Conta Caixa e Equivalente de Caixa (R$9.574.612,13) e o valor demonstrado no Balanço
Patrimonial (R$5.576.737,61);
Considerando a divergência de R$19.721.135,81 (dezenove mil setecentos e vinte e
um mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos) verificada entre o Saldo de Caixa do
Balanço Patrimonial (R$5.576.737,61) e o Saldo Final de Caixa demonstrado na Demonstração dos
Fluxos de Caixa (R$25.297.873,42);
Considerando a divergência do valor negativo de R$7.859.511,81 (sete milhões
oitocentos e cinquenta e nove mil quinhentos e onze reais e oitenta e um centavos) verificada entre o
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valor do Ativo apurado conforme a Lei nº 4.320/64 (R$43.875.337,82) e o valor do Ativo apurado de
acordo com o MCASP (R$51.734.849,63);
Considerando a superavaliação do Saldo da Conta Caixa e Equivalente de Caixa no
montante de R$466.876,43 (quatrocentos e sessenta e seis mil oitocentos e setenta e seis reais e
quarenta e três centavos);
Considerando a subavaliação do Saldo da Dívida Ativa devido a não evidenciação
no BGM do montante de R$2.937.551,30 (dois milhões novecentos e trinta e sete mil quinhentos e
cinquenta e um reais e trinta centavos) relativos aos encargos da Dívida Ativa Tributária;
Considerando a divergência no valor de R$10.457,71 (dez mil quatrocentos e
cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) verificada entre o saldo apurado da Conta Estoques
(R$20.539,20) e o Saldo evidenciado na Conta Estoques no Balanço Patrimonial (R$10.081,49);
Considerando a ausência de registro de qualquer valor referente a Precatórios no
Balanço Patrimonial;
Considerando a subavaliação do Passivo Exigível a Curto Prazo, em virtude do
cancelamento de empenhos de forma indevida por: a) Ausência de justificativa para anulação dos
empenhos: 1553/2013; 965/2016; 586/2016; 547/2016; 997/2016; 314/2016; 759/2016; 965/2016;
1345/2016; 720/2016; 995/2016, e, b) Anulação de empenhos cujo objeto da contratação encontra-se
no prazo de execução do contrato: 586/2016; 997/2016; 720/2016;
Considerando que ao final do exercício de 2016 verificou-se um Resultado
Patrimonial deficitário na ordem de R$16.124.887,70 (dezesseis milhões cento e vinte e quatro mil
oitocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), resultante das Variações Patrimoniais quantitativas
aumentativas (R$53.535.690,75) deduzidas as Variações Patrimoniais quantitativas diminutivas
(R$69.660.578,45);
Considerando que quando da apuração do Resultado Nominal, verificou-se um
aumento da ordem de R$334.445,20 (trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco
reais e vinte centavos), o equivalente à -80% da meta fixada (redução de R$132.431,23);
Considerando que a meta do Resultado Primário superou a meta estabelecida em
200%, ao apresentar um Superávit Primário na ordem de R$1.210.969,98 (um milhão duzentos e dez
mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos);
Considerando a remessa fora do prazo, através do SIGAP, do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária referente ao 4º Bimestre de 2016;
Considerando a realização fora do prazo, da Audiência Pública com fins de avaliar
o cumprimento das metas previstas no Anexo de Metas Fiscais da LDO, referente ao 1º semestre de
2016;
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Considerando a publicação intempestiva na imprensa oficial e disponibilização na
Internet (via declaração pública eletrônica no SIGAP) dos demonstrativos componentes do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária – RREO, referente ao 1º e 4º bimestres de 2016;
Considerando a ausência do Relatório Anual das Medidas de Combate à Evasão e à
Sonegação de Tributos do exercício de 2016, dentro dos prazos e condições estabelecidas;
Considerando, por fim, o entendimento do Corpo Instrutivo e do Ministério Público
de Contas com os quais convirjo, submete-se a excelsa deliberação deste Egrégio Plenário o seguinte
VOTO:
I – Emitir Parecer Prévio pela Aprovação das contas anuais do Município de
cujubim/RO, relativas ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Senhor MARCOS
CÉSAR DE MESQUITA DA SILVA, CPF nº 244.231.656-00 – Prefeito Municipal no período de
27.09 a 04.10.2016, na forma e nos termos do Projeto de Parecer Prévio, que ora submeto à apreciação
deste Plenário, consoante dispõe a Constituição Federal, no artigo 31, §§ 1º e 2º, e a Lei Complementar
Estadual nº 154/1996, no artigo 1º, III, e no artigo 35.
II – Emitir Parecer Prévio pela Não Aprovação das contas anuais do Município
de cujubim/RO, relativas ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Senhor FÁBIO
PATRÍCIO NETO, CPF nº 421.845.922-34, Prefeito Municipal no período de 01.01 a 26.09.2016, e de
responsabilidade do Senhor DJALMA MOREIRA DA SILVA, CPF nº 350.797.622-68, Prefeito
Municipal no período de 05.10 a 31.12.2016, com fundamento no art. 35 da Lei Complementar nº
154/96 c/c art. 49 do Regimento Interno desta e. Corte de Contas, ressalvadas as Contas da Mesa da
Câmara Municipal, dos Convênios e Contratos firmados pelo Executivo em 2016, os quais terão
apreciações técnicas com análises detalhadas e julgamentos em separado, em virtude das seguintes
irregularidades:
DE RESPONSABILIDADE DOS SENHORES FÁBIO PATRÍCIO NETO –
Prefeito Municipal no período de 01/01 a 26/09/2016 (CPF nº 421.845.922-34), DJALMA
MOREIRA DA SILVA – Prefeito Municipal no período de 05/10 a 31/12/2016 (CPF nº
350.797.622-68) e a Senhora GÉSSICA GEZEBEL DA SILVA FERNANDES – Controladora
(CPF nº 980.919.482-04)
a) Divergência no valor de R$3.997.874,52 (três milhões novecentos e noventa e
sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), verificada entre o Saldo
apurado na Conta Caixa e Equivalente de Caixa (R$9.574.612,13) e o valor demonstrado no Balanço
Patrimonial (R$5.576.737,61), em descumprimento aos artigos 85, 87 e 89 da Lei nº 4.320/64, c/c item
4, alínea “c”, “d” e “f”, da Resolução CFC nº 1.132/08 (Aprova a NBC T 16.5 – Registro Contábil);
b) Divergência no valor de R$19.721.135,81 (dezenove milhões setecentos e vinte
e um mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos) verificada entre o Saldo de Caixa do
Balanço Patrimonial (R$5.576.737,61) e o Saldo Final de Caixa demonstrado na Demonstração dos
Fluxos de Caixa (R$25.297.873,42), em descumprimento aos artigos 85, 87 e 89 da Lei nº 4.320/64,
c/c item 4, alíneas “c”, “d” e “f”, da Resolução CFC nº 1.132/08 (Aprova a NBC T 16.5 – Registro
Contábil);
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c) Divergência no valor de R$-7.859.511,81 (sete milhões oitocentos e cinquenta e
nove mil quinhentos e onze reais e oitenta e um centavos), verificada no confronto realizado entre o
Ativo apurado conforme a Lei nº 4.320/64 (R$43.875.337,82) e o valor do Ativo apurado de acordo
com o MCAPS (R$51.734.849,63), em descumprimento aos artigos 85, 87 e 89 da Lei nº 4.320/64, c/c
item 4, alíneas “c”, “d” e “f”, da Resolução CFC nº 1.132/08 (Aprova a NBC T 16.5 – Registro
Contábil);
d) Superavaliação do Saldo da Conta Caixa e Equivalente de Caixa no valor de
R$466.876,43 (quatrocentos e sessenta e seis mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e três
centavos), em descumprimento ao que determina os artigos 85, 87 e 89 da Lei nº 4.320/64, c/c item 4,
alíneas “c”, “d” e “f”, da Resolução CFC nº 1.132/08 (Aprova a NBC T 16.5 – Registro Contábil);
e) Subavaliação da Dívida Ativa devido a não evidenciação no BGM no montante
de R$2.937.551,30 (dois milhões novecentos e trinta e sete mil quinhentos e cinquenta e um reais e
trinta centavos) relativos aos encargos da Dívida Ativa Tributária, em descumprimento a Lei nº
4.320/64, artigos 39, 85, 87 e 89; c/c artigo 139 do CTN e seguintes;
f) Divergência no valor de R$10.457,71 (dez mil quatrocentos e cinquenta e sete
reais e setenta e um centavos), verificada entre o Saldo apurado da Conta Estoques (R$20.539,20) e o
Saldo evidenciado na Conta Estoques no Balanço Patrimonial (R$10.081,49), em inobservância aos
artigos 85, 87 e 89 da Lei nº 4.320/64, c/c item 4, alíneas “c”, “d” e “f”, da Resolução CFC nº 1.132/08
(Aprova a NBC T 16.5 – Registro Contábil);
g) Subavaliação das Obrigações de Curto e Longo Prazo de precatórios, tendo em
vista que a dívida informada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia – TJRO decorrente de precatórios
perfez no exercício a importância de R$70.617,21 (setenta mil seiscentos e dezessete reais e vinte e um
centavos), sem que a contabilidade do município promovesse qualquer registro em seu Balanço
Patrimonial, infringindo assim às disposições contidas nos artigos 85, 87 e 89, da Lei nº 4.320/64, c/c
Resolução CFC nº 1.137/08 (Aprova a NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos
em Entidades do Setor Público);
h) Existência de Saldos não contabilizados no Passivo Exigível a Curto Prazo no
montante de R$1.248.010,75 (um milhão duzentos e quarenta e oito mil dez reais e setenta e cinco
centavos), em virtude do cancelamento de empenhos de forma indevida, tais como: a) ausência de
justificativa para anulação dos empenhos nºs 1553/2013, 965/2016, 586/2016, 547/2016, 997/2016,
314/2016, 759/2016, 1345/2016, 720/2016 e 995/2016; b) anulação de empenhos liquidados de nºs
965/2016, 759/2015, 965/2016 e 995/2016; e, c) anulação dos empenhos de nºs 586/2016, 997/2016 e
720/2016, cujo objeto da contratação encontrava-se no prazo de execução do contrato, em
descumprimento às determinações dos artigos 85, 87 e 89, da Lei nº 4.320/64; c/c Resolução CFC nº
1.137/08 (Aprova a NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do
Setor Público);
i) Inobservância aos artigos 37, XXII, e 132 da CF/88; c/c artigos 11 e 12 da Lei
Complementar nº 101/00, pela seguintes ocorrências:
i.1) Ausência de regulamentação quanto à estrutura organizacional da Administração
tributária, conforme Questão 01 – PT3 – Questionário da Receita QR – Estrutura da Administração
Tributária do Município EATM;
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i.2) Inexistência de legislação municipal que regulamente e institua a carreira de
Procurador do Município e ausência de pelo menos um agente investido por concurso público neste
cargo;
i.3) Ausência de implantação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e);
i.4) Ausência de atuação da Planta Genérica de Valores (PGV), uma vez que a
Administração não revê/atualiza a Planta Genérica de Valores desde 2005 (Lei Municipal nº
249/2005), nos termos dos artigos 33 e 97 do CTN, c/c Súmula nº 160 do STJ;
i.5) Ausência de Plano de Capacitação dos Fiscais de Tributos municipais;
i.6) Ausência de Legislação e Planejamento quanto à fiscalização do ISSQN.
j) Inexistência de regulamentação no âmbito do município para cobrança
administrativa da Dívida Ativa, em inobservância aos artigos 11 e 58 da Lei Complementar nº 101/00;
c/c artigos 37, XII e 132 da CF/88; c/c artigos 3º, 141, 156, 201, 202 e 203 do CTN; c/c Parágrafo
Único do artigo 1º da Lei Federal nº 9.492/97, pela ocorrência dos seguintes apontamentos:
j.1) ausência de procedimentos para inclusão do nome do devedor em cadastros de
órgãos de proteção ao crédito; e,
j.2) baixa efetividade da cobrança administrativa da Dívida Ativa municipal.
k) Ausência de Audiência Pública para definição dos objetivos e metas constantes
do PPA, em inobservância às disposições contidas no artigo 48, §1º, inciso I, da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF;
l) Ausência na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO sobre as alterações na
legislação tributária, em inobservância às disposições contidas no artigo 165, §2º, da Constituição
Federal;
m) Ausência na Lei Orçamentária Anual – LOA de demonstrativo regionalizado do
efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios
de natureza financeira, tributária e creditícia, em inobservância às disposições contidas no art. 5º,
inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
n) Créditos abertos sem indicação da finalidade, relativamente aos Decretos de nºs
27, 35, 40, 47, 51, 61, 72, 89, 95, 104, 115, 117, 134, 135, 141, 142, 146, 148 e 150, em inobservância
ao disposto no artigo 41, incisos I, II e III, da Lei nº 4.320/64;
o) Ausência de exposição de justificativa para abertura dos créditos relativos aos
Decretos de nºs 27, 35, 40, 47, 51, 61, 72, 89, 95, 104, 115, 117, 134, 135, 141, 142, 146, 148 e 150,
em inobservância às disposições do artigo 42 da Lei nº 4.320/64;
p) Cancelamento de Empenhos de forma indevida no montante de R$1.248.010,75
(um milhão duzentos e quarenta e oito mil dez reais e setenta e cinco centavos) tais como: a) ausência
de justificativa para anulação dos empenhos nºs 1553/2013, 965/2016, 586/2016, 547/2016, 997/2016,
314/2016, 759/2016, 1345/2016, 720/2016 e 995/2016; b) anulação de empenhos liquidados de nºs
965/2016, 759/2015, 965/2016 e 995/2016; e, c) anulação dos empenhos de nºs 586/2016, 997/2016 e
720/2016, cujo objeto da contratação encontrava-se no prazo de execução do contrato, em
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inobservância às disposições contidas no artigo 37, caput (Princípio da Legalidade), da Constituição
Federal/; c/c artigo 1º, §1º, da Lei Complementar nº 101/2000 (Princípio da Transparência); c/c artigos
35, 76 e 92 da Lei Federal nº 4.320/64;
q) Repasse financeiro ao Poder Legislativo no montante de R$1.670.000,04 (um
milhão seiscentos e setenta mil e quatro centavos), equivalente a 7,40% sobre a receita total do
exercício anterior (R$22.577.825,39), tendo sido realizado acima do limite constitucional
(R$1.580.447,78), em dissonância com as disposições contidas no artigo 29-A, I a VI e §2º, I, da
Constituição Federal;
r) Remessa fora do prazo legal, através do SIGAP, do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do 4º Bimestre de 2016, em desrespeito às disposições contidas no artigo 8º,
c/c Anexo “B” da IN nº 39/2013/TCE-RO;
s) Realização fora do prazo, da Audiência Pública com fins de avaliar o
cumprimento das metas previstas no Anexo de Metas Fiscais da LDO, referente ao 1º Semestre de
2016, em contrário às disposições contidas no artigo 9º, §4º, da LRF; c/c artigo 25 da IN nº
39/2013/TCE-RO;
t) Publicação intempestiva na Imprensa Oficial e disponibilização na Internet (via
declaração pública eletrônica no SIGAP) dos demonstrativos componentes do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária – RREO, referente ao 1º e 4º bimestres de 2016, em inobservância às
disposições contidas no artigo 52, caput c/c art. 48, parágrafo único e artigo 48ª da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF.
DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR PEDRO MARCELO FERNANDES
PEREIRA – Prefeito Municipal no exercício de 2017 (CPF nº 457.343.642-15)
u) Deixar de encaminhar a esta e. Corte de Contas o Relatório Anual das Medidas
de Combate à Evasão e à Sonegação de Tributos do exercício de 2016, dentro dos prazos e condições
estabelecidas, em descumprimento ao artigo 20 da IN nº 39/2013/TCE-RO.
III – Considerar que a Gestão Fiscal do Poder Executivo do Município de
CUJUBIM/RO, relativa ao exercício de 2016, de responsabilidade dos Senhores MARCOS CÉSAR
DE MESQUITA DA SILVA, CPF nº 244.231.656-00 – Prefeito Municipal no período de 27.09 a
04.10.2016, FÁBIO PATRÍCIO NETO, CPF nº 421.845.922-34, Prefeito Municipal no período de
01.01 a 26.09.2016, e DJALMA MOREIRA DA SILVA, CPF nº 350.797.622-68, Prefeito Municipal
no período de 05.10 a 31.12.2016, atende aos pressupostos fixados na Lei Complementar Federal
nº 101/2000;
IV – Ratificar, in totum, as sugestões e determinações sugeridas pelo Corpo
Técnico Especializado constante do ID-517602, fls. 616/618, acrescentando-se:
IV.1 – À Secretaria Geral de Controle Externo da Corte que:
a) realize a correta análise à luz do art. 42 da LRF, fazendo a clara indicação do
valor do desequilíbrio de cada fonte, observando se a insuficiência financeira (também de cada fonte)
foi originada nos dois últimos quadrimestres do mandato;
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b) na análise das contas dos governos municipais, doravante, empreenda diligência
no sentido de se trazer aos autos a relação de servidores nomeados e, eventualmente, exonerados, nos
últimos 180 (cento e oitenta) dias do mandato, assim como qualquer outro ato que tenha sido praticado
pelos gestores municipais, com potencial para aumentar a despesa com pessoal, a fim de que seja
possível concluir com segurança se o incremento, se houver, configura lesão ao art. 21, parágrafo
único, da LRF;
c) na análise das Contas de Cujubim/RO, relativas ao exercício de 2017, realize
exame aprofundado quanto à gestão previdenciária a fim de identificar e apontar, nos autos da
respectiva prestação de contas, a ocorrência de novos e injustificados parcelamentos, incidência de
juros e multas ou qualquer das hipóteses mencionadas, o que redundará na emissão de parecer prévio
pela reprovação das contas;
d) adote medidas com vistas a garantir que sejam chamados aos autos os gestores e
agentes públicos que, efetivamente, atuaram no exercício sob exame, à fim de possibilitar o
contraditório e a ampla defesa em sua máxima extensão.
IV.2 – À Administração Municipal, para que:
a) atente para o efetivo cumprimento das diversas determinações exaradas no
Processo nº 4142/16/TCER, que versa acerca da fiscalização dos serviços de transporte escolar, a fim
de corrigir as deficiências e irregularidades identificadas na gestão;
b) adote medidas para melhorar o desempenho do Município na prestação de
serviços essenciais, tais como saúde e educação, a fim de que o cumprimento dos índices
constitucionais mínimos de aplicação esteja acompanhado de efetiva e constante melhoria da qualidade
de vida dos munícipes;
c) efetue os ajustes devidos para corrigir as distorções nas contas do passivo e do
ativo apontadas pela unidade técnica da Corte, de forma a demonstrar, sem laivo de dúvida, a realidade
financeira do município;
d) adote medidas visando ao aperfeiçoamento da cobrança da dívida ativa,
especialmente a intensificação da utilização do protesto extrajudicial como medida prévia de
ajuizamento das execuções judiciais para os créditos tributários ou não tributários, a fim de alavancar a
recuperação dos créditos constatada, o que não obsta a adoção de medidas judiciais, acaso não sejam
alcançados os resultados esperados;
e) adotem as medidas preventivas e corretivas cabíveis para evitar que os créditos
da administração municipal sejam alcançados pelo instituto da prescrição;
f) diante de eventuais cancelamento de empenhos, apresente nos respectivos autos,
robustas justificativas para o ato, sob pena de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções em
procedimento de fiscalização específico;

Acórdão APL-TC 00302/18 referente ao processo 01475/17
Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326 www.tce.ro.gov.br
76 de 79
Documento eletrônico assinado por EDILSON DE SOUSA SILVA e/ou outros em 07/08/2018 12:21.
Documento ID=653191 para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

Proc.: 01475/17
Fls.:__________

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

g) atente-se para o posicionamento da Corte de que o não cumprimento das
obrigações previdenciárias do ente municipal, tais como a retenção das contribuições do servidor, a
não realização dos repasses patronais, os reiterados parcelamentos de débitos, o pagamento em atraso
das contribuições, ocasionando juros e multas ao município, entre outras, enseja, per si, a reprovação
das contas anuais;
h) se abstenha de prever, no texto da Lei Orçamentária Anual, a possibilidade de
alteração unilateral do orçamento em percentual superior ao limite considerado razoável pela Corte de
Contas, que é de 20%;
i) implante os controles necessários à aferição, durante a execução orçamentária,
da compatibilidade dos repasses ao Legislativo Municipal com os limites fixados constitucionalmente
no art. 29-A.
V – Alertar, ao atual Prefeito do Município de CUJUBIM/RO, Senhor PEDRO
MARCELO FERNANDES PEREIRA ou quem vier a substituí-lo, quanto ao necessário
encaminhamento tempestivo e adequado de todos os documentos exigíveis para a efetiva Prestação de
Contas do Poder Executivo;
VI – Determinar, ao atual Prefeito do Município de CUJUBIM/RO, Senhor PEDRO
MARCELO FERNANDES PEREIRA ou quem vier a substituí-lo, para que observe as metas de
resultados primário e nominal, adotando medidas de contingenciamento de despesas acaso se verifique
a impossibilidade de seu cumprimento, nos termos do que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal;
VII – Determinar, ao atual Prefeito do Município de CUJUBIM/RO, Senhor
PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA ou quem vier a substituí-lo, para que observe o limite
estabelecido no artigo 20, III, da LRF, para os gastos com pessoal, observando ainda o prazo
estabelecido no artigo 23 do mesmo regramento para a recondução integral da despesa ao limite, sob
pena de reprovação das contas do exercício de 2017;
VIII – Determinar, ao atual Prefeito do Município de CUJUBIM/RO, Senhor
PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA ou quem vier a substituí-lo, para que observe a
necessidade de, junto a LDO, fazer constar normas relativas ao controle de custos, em observância às
determinações contidas no art. 4º, “e”, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
IX – Determinar, ao atual Prefeito do Município de CUJUBIM/RO, Senhor PEDRO
MARCELO FERNANDES PEREIRA ou quem vier a substituí-lo que adote medidas junto à
Contabilidade do Município no sentido de regularizar a situação descrita no item 1.4, subitem 1.4.1.1,
alínea “b” deste Relatório, que trata da divergência de valor verificada entre o saldo apurado da Conta
Caixa e Equivalente de Caixa e o valor demonstrado no Balanço Patrimonial, evitando com isso a
ocorrência dessa impropriedade nas futuras prestações de contas;
X – Determinar, ao atual Prefeito do Município de CUJUBIM/RO, Senhor PEDRO
MARCELO FERNANDES PEREIRA ou quem vier a substituí-lo, que apresente a esta Corte de
Contas, no prazo de 180 dias, a partir da data de publicação desta Decisão no Diário Eletrônico, plano
de ação com vistas a promover a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência do
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município, em observância ao que estabelece o art. 11 da LRF, contendo, no mínimo às medidas a
seguir elencadas:
a) Estabelecer o Organograma e adequar a legislação, definindo as atribuições e
competências dos setores que integram a Secretaria Municipal de Fazenda;
b) Promover a efetiva atualização do Código Tributário Municipal;
c) Promover o treinamento de todos os agentes públicos responsáveis pela cobrança e
arrecadação de créditos tributários, de forma que lhes seja possível utilizar com eficiência as mais
modernas ferramentas de fiscalização;
d) Dotar a Secretaria Municipal da Fazenda de servidores de carreira, que possam ter
a necessária autonomia e independência para agir, implantando rotinas que permitam a fiscalização das
receitas de competência do município;
e) Dotar o setor de fiscalização tributária de infraestrutura de funcionamento
condizente com sua importância e atribuições, atendendo às reivindicações dos fiscais e atentando para
o disposto no inciso XVIII do art. 37 da CF/88;
f) Realizar recadastramento no cadastro mobiliário, necessário para uma melhor
gestão da receita tributária municipal;
g) Adotar planejamento de fiscalização com metodologia para escolha dos
contribuintes a serem fiscalizados, com critérios objetivos adotando procedimento padrão;
h) Criar um controle efetivo de emissão de documentos fiscais utilizados na
fiscalização, bem como da entrega dos mesmos aos agentes competentes, com o objetivo de elaborar
relatórios gerenciais e demonstrar a inexistência de emissão em duplicidade, dentre outros;
i) Adotar procedimentos, medidas saneadoras e controles com vistas à inscrição na
Dívida Ativa e efetiva cobrança de todos os valores devidos aos cofres municipais e não pagos, no
intuito de evitar a decadência e prescrição dos créditos tributários e não tributários, que podem ensejar
ao administrador público responsabilidade por crime de improbidade administrativa, nos termos do
inciso X do artigo 10 da Lei nº 8.429/92;
j) Criar indicadores de desempenho da Procuradoria da Dívida Ativa com relação à
cobrança judicial/recuperação de créditos e do acompanhamento das ações, para uma melhor eficiência
do trabalho e de controle; e
k) Adotar providências para elaborar a nova Planta Genérica de Valores, de acordo
com a Resolução CONFEA n° 345 e em consonância com a Lei Federal n° 5.194/66.
XI – Determinar, ao responsável pelo Órgão de Controle Interno que acompanhe e
informe, por meio do Relatório de Auditoria Anual (encaminhados junto as Contas Anuais), as
medidas adotadas pela Administração quanto às determinações deste Relatório, manifestando-se
quanto ao atendimento ou não das determinações pela Administração, nos termos do art. 51 da
Constituição Estadual c/c o art. 9º, inciso II, da Lei Complementar nº 154/96, devendo reportar a este
Tribunal ao constatar quaisquer irregularidades, sob pena de responsabilização solidária, sem prejuízo
da aplicação de sanções previstas na Lei Orgânica desta Corte;
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XII – Dar ciência da Decisão aos responsáveis – com a Publicação no Diário
Oficial eletrônico desta Corte - D.O.e-TCE/RO, nos termos do art. 22 da LC n. 154/96 com redação
dada pela LC n. 749/13, informando-lhes que o presente Voto, o Parecer Ministerial e Acórdão estarão
disponíveis no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (www.tce.ro.gov.br);
XIII – Determinar ao Departamento do Pleno que, após adoção das medidas de
praxe, reproduza mídia digital dos autos para ser encaminhada à Câmara Municipal de
CUJUBIM para apreciação e julgamento, expedindo-se, para tanto, o necessário, após o trânsito em
julgado desta Decisão;
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Em 2 de Agosto de 2018

EDILSON DE SOUSA SILVA
PRESIDENTE

VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA
RELATOR
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