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PROCESSO - TC-6449/2014 

JURISDICIONADO  - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 

ASSUNTO               - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES 

RESPONSÁVEL       - ROGÉRIO FEITANI 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2013 – 

REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.  

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO: 

1 RELATÓRIO 

Cuidam estes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de 

Jaguaré, referentes ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Senhor Rogério 

Feitani – Prefeito Municipal. 

A prestação de contas foi encaminhada a este Tribunal, em 24 de julho de 2014, 

conforme ofício nº 260/2014 (fls.06/08), em observância ao prazo regimental. 

Cabe destacar que não há processo de fiscalização para subsidiar a análise da 

presente prestação de contas. 

Em sua primeira manifestação no processo a 3ª Secretaria de Controle Externo fez 

juntar a Manifestação Técnica Preliminar  –  MTP 508/2014 (fls. 12/14), que analisou  

solicitação do responsável a esta corte pedindo que “sejam estudadas flexibilizações 

das normas então vigentes, pelo período necessário e suficiente à adequação dos 

sistemas de processamento de dados ao sistema CIDADES WEB, principalmente no 

tocante à Prestação de Contas Anual de 2013 e às atualizações do PCASP e layout 

dos arquivos XML” (fls. 12). A Área Técnica, porém, informou que não foi encontrado 
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no Regimento Interno e na Lei Orgânica deste Tribunal respaldo para tal concessão; 

sugerindo, assim, a Citação do responsável para apresentação da devida Prestação 

de Contas, nos termos da IN 28/2013.  

Acolhendo a sugestão formulada pela 3ª SCE foi proferida a Decisão Monocrática 

Preliminar DECM 1435/2014, determinado a Citação do agente responsável – Termo 

de Citação Nº 1796/2014, para que fosse encaminhada a Prestação de Contas. O 

gestor apresentou, então, nova mídia eletrônica, conforme constam as folhas 21 a 22 

dos autos, em resposta à Citação recebida. 

Em seguida foi elaborada a Análise Inicial de Conformidade - AIC 487/2014 (fls. 25-

27), em que a 3ª SCE realizou análise da prestação de contas ora encaminhada, 

concluindo que o processo não se encontrava apto à análise e instrução técnica na 

forma regimental, sugerindo, portanto, a Notificação do responsável. 

Acatando a sugestão da área técnica, por força da Decisão Monocrática Preliminar 

DECM 1777/2014, o Senhor Rogério Feitani foi notificado, Termo de Notificação Nº 

2413/2014, para encaminhar a devida Prestação de Contas conforme prevista no 

Anexo 3 da IN 28/2013. A documentação solicitada foi encaminhada (fls. 34/35). 

Os autos foram levados para a análise e a 3ª SCE, por meio da Manifestação Técnica 

Preliminar – MTP 147/2015 (fls. 38/39), verificou que os arquivos enviados estavam 

incompletos, sugerindo a citação do gestor e aplicação de multa, nos termos do artigo 

135, incisos VIII e IX, da Lei Complementar 621/2012.  

Atendendo a sugestão da 3ª SCE, por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 

610/2015, o gestor foi notificado, Termo de Notificação 1009/2015, e citado, Termo de 

Citação Nº 943/2015. Atendendo a estes termos de Citação e Notificação, nova 

documentação foi encaminhada a esta Corte (fls. 58/94). 

 

Em manifestação quanto à análise dos documentos mencionados, a 3ª SCE elaborou 

o Relatório Técnico Contábil RTC 356/2015 (fls. 98-113), que posicionou-se da 
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seguinte forma: 

4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do Sr. Rogério Feitani, 
Prefeito Municipal, no exercício de funções como ordenador de despesas da 
Prefeitura Municipal de Jaguaré, no exercício de 2013. 

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a análise 
consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações 
apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor 
responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 28/2013. 

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamamento do responsável para 
apresentação de justificativas quanto aos achados detectados, conforme 
propostas de encaminhamento sugeridas a seguir: 

4.1 SÍNTESE DOS ACHADOS E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Apresenta-se a seguir, resumidamente, os achados que resultaram na opinião 
do auditor, bem como, os responsáveis e as propostas de encaminhamento 
sugeridas: 

Descrição do achado Responsável 
Proposta de 

encaminhamento 

Item 3.1.1 – Ausência de Recolhimento de 
Contribuições Previdenciárias Patronais. 

Sr. Rogério Feitani 
Citação para 

apresentar justificativas 

Item 3.1.2 – Divergência entre os valores liquidados 
e pagos evidenciados no Balancete da Execução 
Orçamentária e no Demonstrativo Mensal as 
Contribuições Sociais Patronais (RPGS). 

Sr. Rogério Feitani 
Citação para 

apresentar justificativas 

Item 3.4.1 – Ausência de adoção de providências 
para cobrança da Dívida Ativa. 

Sr. Rogério Feitani 
Citação para 

apresentar justificativas 

Item 3.4.2 – Ausência de notas explicativas para a 
conta de Dívida Ativa. 

Sr. Rogério Feitani 
Citação para 

apresentar justificativas 

 

                                      Vitória – E.S., 11 de Setembro de 2015. 

AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO: 

MÁRCIO BRASIL ULIANA – MAT.: 203.516 
 
 

 

Conforme opinou a área técnica, no RTC 356/2015, foi feita a Decisão Monocrática 

Preliminar DECM 1791/2015, sendo o responsável Citado, Termo de Citação Nº 

1990/2015, e Notificado, Termo de Notificação 2810/2015. Atendendo aos termos de 

Citação e Notificação mencionados, foi encaminhada documentação, conforme às 

folhas 125/236. 
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Os autos seguiram para a Instrução Contábil Conclusiva, para exame da Prestação 

de Contas em tela, sendo elaborada a ICC 322/2015, que se manifestou com o 

seguinte opinamento: 

 
3 CONCLUSÃO  
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Jaguaré 
– Exercício de 2013, formalizada de acordo com a Resolução TCEES 261/13 e 
alterações posteriores.  
Considerando o saneamento dos indicativos de irregularidades apontados no RTC 
356/2015, opina-se no sentido de julgar REGULARES as contas do exercício de 2013, 
sob a responsabilidade do Senhor Rogério Feitani, conforme dispõem o inciso I3, art. 
84, da Lei Complementar 621/2012 e o art. 1614, do Regimento Interno. Por 
conseguinte, opina-se no sentido de dar QUITAÇÃO PLENA aos responsáveis, de 
acordo com o art. 855, da Lei Complementar 621/2012 e com o parágrafo único6, art. 
61, do Regimento Interno.  
Vitória/ES, 08 de dezembro de 2015.  
Márcio Brasil Uliana  
Auditor de Controle Externo  
Matrícula: 203.516 
 

O Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas – NEC, por meio da Instrução Técnica 

Conclusiva ITC 5777/2015 (fls. 252), manifestou-se de acordo com as conclusões 

técnicas expressas na ICC 322/2015, opinando pela Regularidade e Plena Quitação 

da prestação de contas apresentada pelo senhor Rogério Feitani. 

O Ministério Público de Contas acompanhou o opinamento técnico pela regularidade 

das contas, conforme parecer PPJC 6928/2015 (fls. 255). 

Assim, vieram os autos a este Gabinete para emissão de voto. 

É o relatório. 

2 FUNDAMENTAÇÃO 

O exame dos autos demonstra que o feito encontra-se devidamente instruído e 

saneado, apto, portanto, a um julgamento de mérito, eis que observados todos os 

trâmites legais e regimentais. 

O Relatório Técnico Contábil RTC 356/2015, que realizou a análise das 

demonstrações contábeis e demais peças e documentos que integram a prestação de 
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contas, da Prefeitura Municipal de Jaguaré, relativa ao exercício de 2013, teve seu 

escopo determinado pela Resolução TC 273/2014, conforme segue: 

3 GESTÃO PÚBLICA 

3.1 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

Com base nas peças que integram a prestação de contas anual (demonstrativo da dívida 
fundada, demonstrativo da dívida flutuante, balancete da execução orçamentária da 
despesa, resumos da folha de pagamento, demonstrativo das despesas liquidadas e 
recolhidas de contribuições previdenciárias, dentre outras peças apresentadas na forma da 
Instrução Normativa TC 28/2013), foram avaliados os valores empenhados, liquidados e 
pagos, a título de obrigações previdenciárias (contribuição patronal) devidas pela Prefeitura 
Municipal de Jaguaré, bem como, os valores retidos dos servidores e recolhidos para o 
Regime Geral de Previdência Social. 

Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores evidenciados nos demonstrativos 
contábeis referentes ao registro das contribuições previdenciárias devidas pela unidade 
gestora, bem como, as contribuições previdenciárias retidas dos servidores e recolhidas 
aos institutos de previdência: 

Tabela 01: Contribuições previdenciárias – unidade gestora                                 Em R$ 1,00 

Regime de previdência Empenhado Liquidado Pago 

Regime Geral de Previdência Social 3.773.471,65 3.773.471,65 3.455.180,24 

Totais 3.773.471,65 3.773.471,65 3.455.180,24 

Fonte: Processo TC 6449/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

 
Tabela 02: Contribuições previdenciárias – servidor                                              Em R$ 
1,00 

Regime de previdência Inscrições Baixas 

Regime Geral de Previdência Social 1.596.656,06 1.558.143,30 

Totais 1.596.656,06 1.558.143,30 

Fonte: Processo TC 6449/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

Vale ressaltar que fora verificada divergência entre os valores de contribuições 
previdenciárias retida dos servidores evidenciados no Balanço Financeiro (03-08-
BALFIN) e no Demonstrativo das Contribuições Sociais dos servidores (03-35-
DEMCSE), no montante de R$ 54,24 (cinquenta e quatro reais e vinte e quatro 
centavos), entretanto, sugere-se não citar o gestor para apresentar esclarecimentos 
uma vez que tal valor nãointerfere na análise dos recolhimentos. 

Além disso, foi constatada divergência entre os valores liquidados e pagos de 
Contribuições Patronais evidenciados o no Balancete da Execução Orçamentária “03-
15-BALEXO” e no Demonstrativo das Contribuições Sociais Patronais (RGPS) “03-34-
DEMCPA”, conforme demonstrado nos item 3.1.2 deste RTC. 

3.1.1 Ausência de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias. 

Base Legal: Art. 15, inciso I e art. 30, inciso I, alínea “b” da Lei 8212/1991. 

Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado observa-se que a Prefeitura 
Municipal de Jaguaré não está recolhendo a totalidade da Contribuição Previdenciária 
Patronal devida ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 
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Vale destacar que, considerando que o item 3.1.2 deste relatório apontou divergência entre 
os valores liquidados e pagos evidenciados no Balancete da Execução Orçamentária (03-
15-BALEXO) e no Demonstrativo mensal das contribuições patronais (03-34-DEMCPA), 
utilizou-se para apuração, com base no princípio contábil da prudência, os valores 
evidenciados no arquivo 03-34-DEMCPA, conforme demonstrado abaixo: 

Tabela 03: Contribuições previdenciárias – unidade gestora            Em R$ 1,00 
Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento 3.824.261,87 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução Orçamentária 3.439.778,38 

(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária 3.261.402,92 

(D) Diferença (A – C) – Valor 562.858,95 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 14,72% 

Fonte: Processo TC 6449/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

 
Por conseguinte, sugere-se citar o Sr. Rogério Feitani, para apresentar as razões de 
justificativas que julgar necessárias.  

3.1.2 Divergência entre os valores liquidados e pagos evidenciados no Balancete 

da Execução Orçamentária e no Demonstrativo Mensal das Contribuições 

Sociais Patronais (RGPS) 

Base Legal: art. 102 e 103 da Lei 4.320/1964. 

Compulsando os documentos encaminhados pelo jurisdicionado, constata-se divergência 
entre os valores liquidados evidenciados no Balancete da Execução Orçamentária “03-15-
BALEXO” e no Demonstrativo das Contribuições Sociais Patronais (RGPS) “03-34-
DEMCPA”, conforme demonstrado: 

 
Tabela 04: Divergência BALEXO e DEMCPA                               Em R$ 1,00 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (3.1.90.13) BALEXO DEMCPA DIVERGÊNCIA 

LIQUIDADO  3.773.471,65 3.439.778,38 333.693,27 

PAGO 3.455.180,24 3.261.402,92 193.777,32 

Fonte: Processo TC 6449/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

A divergência entre os demonstrativos indica possível distorção nos Balanços 
Orçamentário e Financeiro. 

Por conseguinte, sugere-se citar o Sr. Rogério Feitani, para apresentar as razões de 
justificativas que julgar necessárias.  

3.2 PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 

No que se refere aos parcelamentos de débitos previdenciários, a análise técnico-contábil 
limitou-se a avaliar se existem dívidas previdenciárias registradas no passivo permanente 
da unidade gestora, e se essas dívidas estão sendo pagas, tendo por base o estoque da 
dívida evidenciado no balanço patrimonial do exercício anterior, a movimentação no 
exercício e o estoque da dívida no encerramento do exercício de referência da PCA. 

Com base nos valores demonstrados no balanço patrimonial do exercício de 2012, na 
demonstração das variações patrimoniais, no demonstrativo da dívida fundada e no balanço 
patrimonial do exercício de 2013, avaliou-se o comportamento da dívida decorrente de 
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parcelamentos previdenciários e constatou-se, conforme pode ser observado na tabela a 
seguir, houve o pagamento da totalidade do débito no exercício. 

Tabela 05: Movimentação de débitos previdenciários                                            Em R$ 
1,00 
Saldo anterior de parcelamentos previdenciários  

221400000000 – ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 276.516,64 

Pagamentos da dívida no exercício  

221400000000 – ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 276.516,64 

Reconhecimento de dívidas no exercício (novos parcelamentos)  

221400000000 – ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 

Saldo de parcelamentos previdenciários para o próximo exercício  

221400000000 – ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 

Fonte: Processo TC 6449/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 
3.3 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita, estabeleceu que a 
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra 
renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao 
disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 

 Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita 
da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

 Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por 
meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

O artigo 4º LRF, estabelece que deve integrar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias o 
Anexo de Metas Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstrativos, o demonstrativo da 
estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas 
obrigatórias de caráter continuado. 

Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da renúncia de receita, tem por objetivo 
tornar transparente os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação dos benefícios de 
natureza tributária. 

A concessão de incentivos fiscais, num primeiro momento, resulta em redução da arrecadação de 
receitas públicas, motivo pelo qual, deve ser compensada por projetos ou atividades que devem 
promover o desenvolvimento econômico do Estado. Esse desenvolvimento, por sua vez, resultará 
em aumento das receitas públicas, decorrentes do consumo propiciado pelo incremento da 
atividade econômica. 

Para que os incentivos concedidos produzam os resultados esperados, a administração pública 
precisa exercer um controle sobre os projetos e atividades incentivadas. Esse controle, por sua 
vez, deve compreender, dentre outros critérios, a avaliação da viabilidade técnica, econômica e 
financeira do projeto, e principalmente, se as metas e resultados, em face das justificativas 
apresentadas para sua concessão, estão sendo alcançados. 

Em síntese, deve observar: 

 A projeção da renúncia de receita e seu impacto nas metas fiscais. 
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 Os valores previstos para a renúncia de receitas nos projetos e atividades incentivados, o 
registro e a evidenciação das receitas efetivamente renunciadas, e o real impacto desses 
incentivos nas metas fiscais do ente da federação. 

 Os resultados econômicos e sociais efetivamente alcançados em face dos projetos e 
atividades incentivadas. 

Partindo dessa premissa, e levando em consideração as demonstrações contábeis, bem como o 
Demonstrativo de Renúncia de Receita, apresentados na prestação de contas anual relativa ao 
exercício de 2013 pela Prefeitura Municipal de Jaguaré, verificam-se, sob o aspecto da gestão, que 
não foram realizados atos que importaram em renúncia de receita. 

3.4 MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, foi editada 
com o objetivo de garantir uma melhor gestão dos recursos públicos. Fundada na responsabilidade 
fiscal e na transparência pública, estabeleceu normas visando o alcance do equilíbrio sustentável 
das contas públicas. 

Dentre suas premissas, a lei impôs aos administradores públicos, além da limitação dos gastos, 
uma melhor gestão das receitas públicas, dentre as quais se destaca a instituição e efetiva 
arrecadação das receitas de competência do ente da federação. 

Nesse contexto e sob a ótica da gestão financeira a cargo dos ordenadores de despesas, avaliou-
se, com base nas demonstrações contábeis e demais peças integrantes da prestação de contas 
anual da Prefeitura Municipal de Jaguaré, se os atos de gestão praticados pelos gestores 
responsáveis no decorrer do exercício de 2013, evidenciam o exercício de ações voltadas para o 
cumprimento das determinações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial, se a 
dívida ativa está sendo objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. 

Na tabela a seguir, demonstram-se valores extraídos das demonstrações contábeis, 
evidenciando os registros de ativos nas contas contábeis representativas da dívida ativa da 
unidade gestora: 

 
Tabela 06: Movimentação da dívida ativa                                           Em R$ 1,00 

Saldo anterior 6.023.793,57 

Baixas no exercício 134.608,97 

Inscrições no exercício - 

Saldo para o próximo exercício 5.889.184,60 

Fonte: Processo TC 6449/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

Com base nas demonstrações contábeis que integram a prestação de contas anual sob 
análise, constatou-se a ausência de adoção de providências para cobrança administrativa e/ou 
judicial dos créditos inscritos em Dívida Ativa por parte da Administração, conforme apontado 
no item 3.4.1 deste relatório. 

3.4.1. Ausência de adoção de providências para cobrança da Divida Ativa  

Base legal: Arts. 1°, § 1°, 12, 13 e 14 da Lei Complementar 101/2000; artigo 85 da Lei Federal 
4.320/1964. 

Da análise do Balancete de Verificação e do Demonstrativo da Dívida Ativa, verifica-se que a 
conta “Dívida Ativa” iniciou o exercício em análise com saldo de                        R$ 
6.023.793,57 (seis milhões, vinte e três mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e 
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sete centavos). Fora registrado, recebimentos de Dívida Ativa no montante de R$ 134.608,97 
(cento e trinta e quatro mil, seiscentos e oito reais e noventa e sete centavos), 
correspondentes a 2,23% do total a receber.  

O relatório de gestão informa apenas que a Prefeitura tem adotado medidas para melhorar a 
cobrança dos tributos municipais através da agilização no atendimento aos contribuintes. 
Entretanto o inexpressivo valor recebido de dívida ativa no exercício financeiro sugere um 
comportamento negligente da administração pública e, ainda, renúncia de receita. 

Em face da pouca efetividade quanto ao recebimento de dívida ativa, cabe ao ordenador 
responsável esclarecer quais foram as medidas adotadas com o intuito de aumentar a 
arrecadação de receita a título de dívida ativa. 

 

3.4.2. Ausência de notas explicativas para a conta de Dívida Ativa 

Base Legal: artigos 85 da Lei 4.320/1964 e Resoluções CFC 1.132/2008, 1.133/2008 e 1.185/2009. 

Compulsando o Balanço Patrimonial do exercício de 2012, observa-se que todo o saldo da conta Dívida 
Ativa estava classificada como Ativo Não Circulante. Entretanto, neste exercício (2013), constata-se 
que houve a reclassificação do montante total do saldo da Dívida Ativa para o Ativo Circulante.  

É importante destacar o que ensina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
1
, da 

Secretaria do Tesouro Nacional, que diz: 

Em observância aos dispositivos legais pertinentes, os créditos classificáveis 
em Dívida Ativa devem ser inicialmente registrados no Ativo Não Circulante, 
Realizável a Longo Prazo, considerando a incerteza intrínseca de sua 
condição.  
No entanto, a ação de cobrança dos órgãos competentes pela gestão do 
estoque da Dívida Ativa, em todas as esferas de governo, gera um fluxo real 
de recebimentos, mensurável em cada exercício. Esse fluxo constitui–se em 
uma base de valores históricos representativa para uma estimativa de 
recebimentos futuros. 
O sucesso das ações de cobrança acaba resultando em cronogramas de 
recebimento, firmados com datas e parcelas definidas, por vezes em 
contratos registrados com garantias reais.  
Dessa forma, devem-se reclassificar os créditos inscritos de acordo com a 
expectativa de sua realização, enquadrando-os como Dívida Ativa de Curto 
Prazo e Dividia Ativa de Longo Prazo.  
No circulante devem ser registrados os valores inscritos cuja expectativa de 
recebimento é até o encerramento do próximo exercício. 
 

A Resolução CFC 1.133/2008 dispõe que as notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações contábeis. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que o reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e 
erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis deve ser 
realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas explicativas, conforme 
estabelece a Resolução CFC 1.132/2008. 

                                                 
1
 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Parte III Procedimentos Contábeis Específicos. Aplicado à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. Válido a partir do exercício de 2013. Portaria STN nº 437/2012. 5ª edição. (p. 131/132) 
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Dessa forma, é perceptível a incerteza em relação ao recebimento de todo o saldo da Dívida 
Ativa no curto prazo, o que reforça a necessidade de evidenciação em notas explicativas que 
justifiquem tal reclassificação. 

Por conseguinte, sugere-se citar o Sr. Rogério Feitani para apresentar as razões de 
justificativas que julgar necessárias. 

3.5 REGISTROS PATRIMONIAIS 

A Secretaria do Tesouro Nacional - STN conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual 
de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, como “Demonstração contábil que 
evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por 
meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.”

2
 

No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que 
atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; 
sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da 
entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis até doze 
meses após a data das demonstrações contábeis. 

Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser 
demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os 
bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo 
de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. 

No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham 
por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou 
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela 
os benefícios, os riscos e o controle desses bens. 

Para fins de apresentação no Balanço Patrimonial, o imobilizado será apresentado já 
líquido da depreciação e amortização acumuladas, evidenciando os saldos dos bens 
móveis e imóveis. 

Considerando que a Instrução Normativa TC 28/2013 facultou a remessa dos anexos 15 a 
22 (resumos dos inventários e demonstrativos analíticos de entradas e saídas de bens 
móveis, imóveis e de bens em almoxarifado), a análise dos registros patrimoniais de bens 
móveis e imóveis, objeto de avaliação neste item, restringiu-se à avaliação dos valores 
demonstrados nas contas de estoques, no ativo circulante, e bens móveis e imóveis, 
registrados no grupo imobilizado, integrante do ativo não circulante, em relação ao saldo 
dos bens móveis, imóveis e em almoxarifado, evidenciados no inventário anual de bens 
levantado em 31/12/2013. 

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos das demonstrações contábeis e 
do inventário de bens, realizado em 31/12/2013: 

Tabela 07: Saldos patrimoniais                                                                               Em R$ 
1,00 

Descrição 
Balanço 

Patrimonial 
Inventário Diferença 

  Bens em almoxarifado - - - 

  Bens móveis 10.677.427,80 - 10.677.427,80 

                                                 
2 BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público: 

Aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 5. ed. Brasília: Secretaria do Tesouro 
Nacional, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2012. 
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  Bens imóveis 24.393.838,31 - 24.393.838,31 

Fonte: Processo TC 6449/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

Em relação às divergências demonstradas na Tabela 07, cumpre destacar que as mesmas 
se devem ao fato de o jurisdicionado não ter encaminhado os inventários de bens referente 
ao exercício de 2013. No entanto, por meio de nota explicativa, informou que os 
inventários de bens estão a cargo de Comissão designada especialmente para este fim e 
que o sistema está em fase de adequação para inserção dos dados levantados.  

Nesse aspecto, opina-se no sentido de não citar o gestor responsável uma vez que o 
art. 2º da Resolução TC 221/2010 autoriza os jurisdicionados municipais a levantar toda 
situação patrimonial e as devidas reavaliações até o prazo máximo de 31/12/2014

3
. 

 

3.3.1 Controle dos Bens de Almoxarifado 
Da análise da conta Bens de Almoxarifado, verifica-se que todas as aquisições de bens de 
estoque, realizadas em 2013, no valor de R$ 2.977.523,40. (dois milhões, novecentos e 
setenta e sete mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta centavos), foram totalmente 
consumidas durante o exercício, conforme evidenciado no Balancete de Verificação 
Acumulado. 

Considerando que tal prática indica fragilidade no sistema de controle patrimonial dos Bens 
em Almoxarifado, podendo culminar em prejuízos ao erário, recomenda-se que seja 
registrado em ficha individual as aquisições de bens para o almoxarifado, devendo a baixa 
ocorrer somente por ocasião da solicitação dos bens pelos usuários. 

4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do Sr. Rogério Feitani, Prefeito 
Municipal, no exercício de funções como ordenador de despesas da Prefeitura Municipal 
de Jaguaré, no exercício de 2013. 

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a análise consignada neste 
Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas nas peças e 
demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução 
Normativa TC 28/2013. 

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamamento do responsável para 
apresentação de justificativas quanto aos achados detectados, conforme propostas de 
encaminhamento sugeridas a seguir: 

SÍNTESE DOS ACHADOS E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Apresenta-se a seguir, resumidamente, os achados que resultaram na opinião do auditor, 
bem como, os responsáveis e as propostas de encaminhamento sugeridas: 

Descrição do achado Responsável 
Proposta de 

encaminhamento 

Item 3.1.1 – Ausência de Recolhimento de 
Contribuições Previdenciárias Patronais. 

Sr. Rogério Feitani 
Citação para 

apresentar justificativas 

Item 3.1.2 – Divergência entre os valores liquidados 
e pagos evidenciados no Balancete da Execução 
Orçamentária e no Demonstrativo Mensal as 

Sr. Rogério Feitani 
Citação para 

apresentar justificativas 

                                                 
3
 Art. 2º Para cumprimento do artigo anterior os jurisdicionados ficam autorizados a levantar toda 

situação patrimonial e as devidas reavaliações até o prazo máximo de 31/12/2013 para o Estado e 
31/12/2014 para todos os Municípios. (Alterado pela Resolução TC nº 258/2013 – DOE 8.5.2013). 



ACÓRDÃO TC-166/2016 

rg/lr 

  

Contribuições Sociais Patronais (RPGS). 

Item 3.4.1 – Ausência de adoção de providências 
para cobrança da Dívida Ativa. 

Sr. Rogério Feitani 
Citação para 

apresentar justificativas 

Item 3.4.2 – Ausência de notas explicativas para a 
conta de Dívida Ativa. 

Sr. Rogério Feitani 
Citação para 

apresentar justificativas 

 

Vitória – E.S., 11 de Setembro de 2015. 

AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO: 
MÁRCIO BRASIL ULIANA – MAT.: 203.516 
 

Citado e Notificado o responsável, e apresentadas suas justificativas, conforme consta 

no relatório deste voto, a 3ª SCE formulou nova manifestação no processo, desta 

feita, a Instrução Contábil Conclusiva ICC 322/2015, de onde se transcreve: 

2.  DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES 

2.1 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (ITEM 3.1.1 
DO RTC 356/2015). 

Base Legal: Art. 15, inciso I e art. 30, inciso I, alínea “b” da Lei 8212/1991. 

Destacou-se, no RTC 356/2015, que: 

Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado 
observa-se que a Prefeitura Municipal de Jaguaré não está recolhendo 
a totalidade da Contribuição Previdenciária Patronal devida ao Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS). 

Vale destacar que, considerando que o item 3.1.2 deste relatório 
apontou divergência entre os valores liquidados e pagos evidenciados 
no Balancete da Execução Orçamentária (03-15-BALEXO) e no 
Demonstrativo mensal das contribuições patronais (03-34-DEMCPA), 
utilizou-se para apuração, com base no princípio contábil da prudência, 
os valores evidenciados no arquivo 03-34-DEMCPA, conforme 
demonstrado abaixo: 

Tabela 03: Contribuições previdenciárias – unidade gestora            Em R$ 1,00 

Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento 3.824.261,87 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução Orçamentária 3.439.778,38 

(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária 3.261.402,92 

(D) Diferença (A – C) – Valor 562.858,95 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 14,72% 

Fonte: Processo TC 6449/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

 

Por conseguinte, sugere-se citar o Sr. Rogério Feitani, para 

apresentar as razões de justificativas que julgar necessárias. 

Após regular citação, o defendente encaminhou documentação, juntamente com as 
seguintes razões de justificativas: 

Com relação à divergência apontada no item 3.1.2 do RTC que 
apontou a divergência entre os arquivos mencionados, cabe ressaltar 
que ao gerar o documento 03-34-DEMCPA houve erro por parte do 
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sistema de contabilidade, sendo o mesmo gerado novamente e 
anexado a esta justificativa (ANEXO I), estamos enviando ainda 
arquivo gravado em           DVD-R, conforme orientação da IN 28/2013 
deste egrégio Tribunal de Contas. Com isso os valores constantes no 
referido relatório estão de acordo com os valores enviados no arquivo 
03-15-BALEXO. 

Cabe ainda ressaltar que o envio deste novo arquivo não significa 
alterar as peças contábeis enviadas em momento oportuno, tampouco 
alteração de valores evidenciados. 

Com relação à afirmação da equipe técnica de que o município não 
está recolhendo a totalidade da Contribuição Previdenciária devida ao 
RGPS, podemos destacar o que segue: 

- Erro na emissão do arquivo de Resumo Anual da Folha de 
Pagamento gerado pelo sistema de folha de pagamento; 

Com relação ao erro acima mencionado verificamos que o sistema 
responsável pela geração do arquivo comete o seguinte erro: 

- Ao gerar o arquivo no exercício de 2015, com informações do 
exercício de 2013, o sistema aplica o percentual de alíquota patronal 
no exercício em que está se gerando o arquivo e não do exercício 
solicitado, que neste caso seria 2013. 

Ao percebemos isso comunicamos ao responsável pelo sistema de RH 
para acertos necessários, pois verificamos que este fato está 
acontecendo em todos os municípios consultados. 

Sendo assim, estamos encaminhando em anexo (ANEXO II), cópia 
mensal da GEFIP/SEFIP do exercício de 2013 para comprovação do 
fato. 

Fica de fácil identificação que as alíquotas patronais no exercício de 
2013 variaram mês a mês em decorrência da aplicação da alíquota 
FAP, pois a mesma varia de ano a ano. 

No exercício de 2015 a alíquota patronal é de 21,6826 (resultado da 
aplicação da seguinte formula: 20 %(patronal) + 2%(RAT)* 
0,5321(FAP) = 21,6826 %)(ANEXO lll). 

Fica evidente que esta alíquota foi aplicada no Resumo da Folha anual 
de Pagamento (ANEXO IV) para o exercício de 2013, e conforme já 
mencionado solicitamos a empresa responsável o acerto do referido 
relatório. 

Encaminhámos também em anexo (ANEXO V), relatório da situação 
fiscal previdenciária do município em que não consta nenhum débito 
de INSS junto ao respectivo órgão gerenciador do referido processo. 

Importante ainda ressaltar que se aplicarmos as alíquotas informadas 
em GEFIP/SEFIP do exercício de 2013 encontraremos a proximidade 
dos valores demonstrados nos arquivos 03-15-BALEXO e 03-34-
DEMCPA, este último reenviada junto a esta justificativa. 

Sendo assim entendemos por afastada o indicativo de não 
recolhimento da contribuição patronal devida o RGPS. 

A presente irregularidade se refere à ausência de recolhimento da totalidade da 
Contribuição Previdenciária Patronal devida ao Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS). 

O defendente afirmou que a divergência entre os valores liquidados e pagos 
evidenciados no DEMCPA e no BALEXO se deram devido a erro no sistema contábil, 
além de ter ocorrido também erro na geração do resumo anual da folha de pagamento 
com relação ao percentual aplicado. Entretanto, embora o defendente tenha alegado 
que houve erro na geração do resumo anual da folha de pagamento, o mesmo não 
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detalhou os cálculos dos valores devidos, limitou-se a apresentar alguns comprovantes 
de declaração à Previdência Social o qual não esclarecem os valores corretos. 

Diante disso, considerando como valor devido o valor demonstrado no resumo anual 
encaminhado e os valores liquidados e pagos evidenciados no Balancete da Execução 
Orçamentária, efetuamos a reanálise dos dados, do qual se constata: 

Tabela 01: Contribuições previdenciárias – unidade gestora                        Em R$ 1,00 

Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento 3.824.261,87 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução Orçamentária 3.773.534,82 

(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária 3.455.180,24 

(D) Diferença (A – C) – Valor 369.081,63 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 9,65% 

Fonte: Processo TC 6449/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

 

Dessa forma, conclui-se que o jurisdicionado está efetuando o recolhimento das 
contribuições devidas ao RGPS, logo sugerimos que seja afastado o indicativo de 
irregularidade apontado no RTC 356/2015 (item 3.1.1). 

2.2  DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES LIQUIDADOS E PAGOS EVIDENCIADOS 
NO BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NO DEMONSTRATIVO 
MENSAL DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAIS (RGPS) (ITEM 3.1.2 DO RTC 
356/2015). 
Base Legal: art. 102 e 103 da Lei 4.320/1964. 

Destacou-se, no RTC 356/2015, que: 

Compulsando os documentos encaminhados pelo jurisdicionado, constata-se 
divergência entre os valores liquidados evidenciados no Balancete da Execução 
Orçamentária “03-15-BALEXO” e no Demonstrativo das Contribuições Sociais 
Patronais (RGPS) “03-34-DEMCPA”, conforme demonstrado: 

 
Tabela 04: Divergência BALEXO e DEMCPA                               Em R$ 1,00 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
INSS (3.1.90.13) 

BALEXO DEMCPA DIVERGÊNCIA 

LIQUIDADO  3.773.471,65 3.439.778,38 333.693,27 

PAGO 3.455.180,24 3.261.402,92 193.777,32 

Fonte: Processo TC 6449/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

A divergência entre os demonstrativos indica possível distorção nos Balanços 
Orçamentário e Financeiro. 

Por conseguinte, sugere-se citar o Sr. Rogério Feitani, para apresentar as razões de 
justificativas que julgar necessárias. 

 

Após regular citação, o defendente encaminhou documentação, juntamente com as 

seguintes razões de justificativas: 

Com relação ao item abordado, conforme já mencionado no item 
anterior, houve erro na geração do arquivo 03-34-DEMCPA enviado 
anteriormente, e verificando a inexatidão dos valores apresentados 
estamos encaminhando em anexo a esta justificativa (ANEXO I) novo 
arquivo em conformidade com os valores apresentados no arquivo 03-
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15-BALEXO. Destacamos ainda que o reenvio do referido arquivo não 
fere as normas contábeis vigentes, pois não altera os valores 
demonstrados, mas sim evidenciam de forma correta os valores 
empenhados, liquidados e pagos e demonstrados corretamente no 
arquivo 03-15-BALEXO. 

Sendo assim, entendemos por afastada o indicativo de divergência 
apontada neste item. 

 

A presente irregularidade se refere a divergência entre os valores liquidados e pagos de 
obrigações patronais entre os demonstrativos encaminhados pelo jurisdicionado. 

O defendente afirma que a divergência se deve a erro na geração do arquivo 03-34-
DEMCPA enviado anteriormente. 

Compulsando o novo demonstrativo encaminhado (fls. 132-149), observa-se que o 
mesmo detalha mês a mês os valores liquidados e pagos em consonância com o 
Balancete de Execução Orçamentária, conforme demonstrado abaixo: 

 
  Tabela 02: Divergência BALEXO e DEMCPA                                                  Em R$ 1,00 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (3.1.90.13) BALEXO DEMCPA DIVERGÊNCIA 

LIQUIDADO  3.773.471,65 3.773.471,65 - 

PAGO 3.455.180,24 3.455.180,24 - 

Fonte: Processo TC 6449/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 
 
 

Pelo exposto, considerando que a apresentação do demonstrativo correto não altera os 
resultados do exercício, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado no 
RTC 356/2015 (item 3.1.2). 

2.3 AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA 
ATIVA (ITEM 3.4.1 DO RTC 356/2015). 
Base Legal: Arts. 1°, § 1°, 12, 13 e 14 da Lei Complementar 101/2000; artigo 85 da Lei 
Federal 4.320/1964. 

Evidenciou-se, no RTC 356/2015, que: 

Da análise do Balancete de Verificação e do Demonstrativo da Dívida 
Ativa, verifica-se que a conta “Dívida Ativa” iniciou o exercício em 
análise com saldo de R$ 6.023.793,57 (seis milhões, vinte e três mil, 
setecentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos). Fora 
registrado, recebimentos de Dívida Ativa no montante de R$ 
134.608,97 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e oito reais e 
noventa e sete centavos), correspondentes a 2,23% do total a receber.  

O relatório de gestão informa apenas que a Prefeitura tem adotado 
medidas para melhorar a cobrança dos tributos municipais através da 
agilização no atendimento aos contribuintes. Entretanto o inexpressivo 
valor recebido de dívida ativa no exercício financeiro sugere um 
comportamento negligente da administração pública e, ainda, renúncia 
de receita. 

Em face da pouca efetividade quanto ao recebimento de dívida ativa, 
cabe ao ordenador responsável esclarecer quais foram as medidas 
adotadas com o intuito de aumentar a arrecadação de receita a título 
de dívida ativa. 

Após regular citação, o defendente encaminhou documentação, juntamente com as 
seguintes razões de justificativas: 
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Com relação ao item abordado duas considerações devem ser levadas 
a analise: 

Primeiro que o fato de se receber valores inexpressivos não significa 
afirmar que a administração esteja sendo negligente, pois, não é 
possível você pegar o dinheiro do contribuinte de qualquer forma, e 
sim dentro dos ritos legais. Por isso o pequeno valor não deve estar 
vinculado a inercia e sim a outros fatores. 

E Segundo com relação a análise sobre a administração da Dívida 
Ativa, é importante destacar que os créditos da dívida ativa do 
município possuem perfil com características bem distintas, sendo 
alguns créditos originados de ações de fiscalização de ISSQN, cujos 
autos de infração possuem valores expressivos e uma quantidade 
maior de créditos pulverizador de pequenos valores, referentes ao 
IPTU. 

Os créditos de ISSQN tem como devedor principal empresa da área de 
petróleo e gás, que por possuir serviço jurídico bem estruturado, tem 
questionado judicialmente e de forma sistemática todas as ações 
ajuizadas pelo Município, sendo que todos os processos judiciais 
encontram-se com exigibilidade suspensa. 

No exercício de 2013, as ações e procedimentos para recebimento dos 
créditos tributários do Município foram adotados. O Departamento de 
Administração Tributária efetuou rigoroso controle da arrecadação, 
através de monitoramento via sistema eletrônico, com notificações 
pontuais em caso de atrasos de pagamento. As fiscalizações foram 
frequentes, sendo que algumas foram finalizadas com lavratura de 
autos de infração. 

Para demonstrar que o município não está inerte estamos 
encaminhando em anexo a esta justificativa (ANEXO VI), Lei 
Complementar de nº 1.101, de 21 de outubro de 2013, com o intuito de 
conceder parcelamento de débitos, remissão e anistia fiscal. Em 
fevereiro de 2014 foi baixado o Decreto de nº 016, de 20 de fevereiro 
de 2014, prorrogando o prazo do referido Refis. 

Em novembro de 2014, o município editou a Lei de Nº 1.204, de 18 de 
novembro de 2014, novamente com o intuito de conceder 
parcelamento de débitos, remissão e anistia fiscal para recebimento de 
divida ativa (ANEXO VII). 

Cabe ainda ressaltar que já foram ajuizados mais de 400 processos, 
no Tribunal de Justiça, com intuito de recebimento da referida divida 
ativa. (ANEXO Vll). 

Essas ações conjuntas já surtiram algum efeito, pois a receita da 
dívida ativa em 2013 apresentou crescimento de 13,5% em relação 
aos valores observados em 2012 e um aumento superior a 140 % no 
exercício de 2014 (ANEXO VIII). 

Como verificamos, esforços estão sendo feitos no sentido do 
recebimento da divida ativa, mostrando que o município não se 
encontra inerte perante suas responsabilidades. 

Podemos ainda citar que no mês de novembro de 2015 o município 
encaminhou um projeto de lei para o legislativo para adequação a 
cobrança de dividas ativas via protesto, além de assinar convênio para 
encaminhamento dos CDA - Certidões de Divida Ativa para protesto 
(ANEXO IX). 

Sendo assim, entendemos por afastada o indicativo de divergência 
apontada neste item. 

A presente irregularidade se refere à ausência de adoção de providências para 
cobrança da dívida ativa 
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O defendente traz aos autos diversas legislações editadas a fim de recuperar os 
créditos fiscais do Município de Jaguaré, a exemplos das Leis 1101/2013 (fls. 174/175) 
e 1204/2014 (fls. 178/179), as quais autorizam o Poder Executivo a conceder 
parcelamento de débitos, remissão e anistia fiscal. 

Além disso, apresenta relação com diversas ações de execução fiscal em andamento 
perante o Poder Judiciário. 

Por fim, demonstrou ainda o encaminhamento do Projeto de Lei 56/2015 (fls. 225/229) 
o qual visa atender a recomendação desta Corte de Contas no sentido de criar 
mecanismos de cobrança de dívidas extrajudicialmente. 

Por todo o exposto, considerando que o jurisdicionado comprovou que tem adotado 
medidas no sentido de arrecadar os créditos inscritos em Dívida Ativa, bem como tem 
atendido as recomendações emanadas por esta Corte de Contas, opina-se no sentido 
de afastar o indicativo de irregularidade apontado no RTC 356/2015 (item 3.4.1) 

2.4 AUSÊNCIA DE NOTAS EXPLICATIVAS PARA A CONTA DE DÍVIDA ATIVA 
(ITEM3.4.2 DO RTC 356/2015). 

Base Legal: Artigo 85 da Lei 4.320/1964 e Resoluções CFC 1.132/2008, 1.133/2008 e 
1.185/2009. 

Evidenciou-se, no RTC 356/2015, que: 

Compulsando o Balanço Patrimonial do exercício de 2012, observa-se 
que todo o saldo da conta Dívida Ativa estava classificada como Ativo 
Não Circulante. Entretanto, neste exercício (2013), constata-se que 
houve a reclassificação do montante total do saldo da Dívida Ativa 
para o Ativo Circulante.  

É importante destacar o que ensina o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público4, da Secretaria do Tesouro Nacional, que 
diz: 

Em observância aos dispositivos legais pertinentes, os créditos 
classificáveis em Dívida Ativa devem ser inicialmente registrados no 
Ativo Não Circulante, Realizável a Longo Prazo, considerando a 
incerteza intrínseca de sua condição.  
No entanto, a ação de cobrança dos órgãos competentes pela gestão 
do estoque da Dívida Ativa, em todas as esferas de governo, gera um 
fluxo real de recebimentos, mensurável em cada exercício. Esse fluxo 
constitui–se em uma base de valores históricos representativa para 
uma estimativa de recebimentos futuros. 
O sucesso das ações de cobrança acaba resultando em cronogramas 
de recebimento, firmados com datas e parcelas definidas, por vezes 
em contratos registrados com garantias reais.  
Dessa forma, devem-se reclassificar os créditos inscritos de acordo 
com a expectativa de sua realização, enquadrando-os como Dívida 
Ativa de Curto Prazo e Dividia Ativa de Longo Prazo.  
No circulante devem ser registrados os valores inscritos cuja 
expectativa de recebimento é até o encerramento do próximo 
exercício. 

 

A Resolução CFC 1.133/2008 dispõe que as notas explicativas são 
parte integrante das demonstrações contábeis. 

                                                 
4
 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Parte III Procedimentos Contábeis Específicos. Aplicado à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. Válido a partir do exercício de 2013. Portaria STN nº 437/2012. 5ª edição. (p. 131/132) 
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Nesse sentido, cabe ressaltar que o reconhecimento de ajustes 
decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos 
anteriores ou de mudanças de critérios contábeis deve ser realizado à 
conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas explicativas, 
conforme estabelece a Resolução CFC 1.132/2008. 

Dessa forma, é perceptível a incerteza em relação ao recebimento de 
todo o saldo da Dívida Ativa no curto prazo, o que reforça a 
necessidade de evidenciação em notas explicativas que justifiquem tal 
reclassificação. 

Por conseguinte, sugere-se citar o Sr. Rogério Feitani para apresentar 
as razões de justificativas que julgar necessárias. 

Após regular citação, o defendente encaminhou documentação, juntamente com as 
seguintes razões de justificativas: 

Com relação ao item ora exposto cabe ressaltar que durante o 
exercício de 2013, tivemos o processo de mudança de plano de contas 
bem como adoção a novas normas de contabilidade aplicadas o setor 
público. Durante o processo de transferência de saldos de contas 
contábeis antigas para a nova classificação contábil houve equívoco 
na classificação da referida divida ativa, ocasionando desta forma 
registro em conta contábil indevida, fato que será resolvido no 
exercício corrente. 

Com relação a notas explicativas o município já adotou em 2014 a 
elaboração das mesmas, porém ainda de forma não completa e 
satisfatória, contudo no exercício de 2015 que será enviado no ano de 
2016 conterá todas as informações necessárias para uma melhorar 
análise das demonstrações contábeis. Cabe ainda ressaltar que essas 
notas explicativas estão em processo de amadurecimento e nem todos 
os órgãos ainda dispõe de tal recurso, para isso basta analisar o 
balanço deste Egrégio Tribunal de Contas, disponibilizado no site do 
mesmo, que não há notas explicativas integrantes ao balanço, o que 
comprova a afirmativa de que a mesma está em processo de 
amadurecimento. 

Sendo assim, entendemos por afastada o indicativo de divergência 
apontado neste item. 

A presente irregularidade se refere à ausência de notas explicativas que justifiquem a 
reclassificação do saldo da conta Dívida Ativa de longo prazo para curto prazo. 

O defendente afirmou que houve equívoco na classificação da referida conta de Divida Ativa, 
ocasionando desta forma registro em conta contábil indevida, fato que será resolvido no 
exercício corrente. 

Pelo exposto, e considerando que o jurisdicionado está ciente do equívoco a ser corrigido e da 
necessidade de se evidenciar tais informações em notas explicativas nos demonstrativos 
futuros a serem encaminhados a esta Corte de Contas, como também tal equívoco não causou 
distorções no valor do superávit financeiro apurado, opina-se no sentido de afastar o indicativo 
de irregularidade apontado no RTC 356/2015 (Item 3.4.2). 

3 CONCLUSÃO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Jaguaré 
– Exercício de 2013, formalizada de acordo com a Resolução TCEES 261/13 e 
alterações posteriores. 

Considerando o saneamento dos indicativos de irregularidades apontados no RTC 
356/2015, opina-se no sentido de julgar REGULARES as contas do exercício de 2013, 
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sob a responsabilidade do Senhor Rogério Feitani, conforme dispõem o inciso I
5
, art. 

84, da Lei Complementar 621/2012 e o art. 161
6
, do Regimento Interno. Por 

conseguinte, opina-se no sentido de dar QUITAÇÃO PLENA aos responsáveis, de 
acordo com o art. 85

7
, da Lei Complementar 621/2012 e com o parágrafo único

8
, art. 

61, do Regimento Interno. 

Vitória/ES, 08 de dezembro de 2015. 

Márcio Brasil Uliana 

Auditor de Controle Externo 

Matrícula: 203.516 

 

 

Assim, a ICC conclui, quanto ao aspecto técnico contábil, opinando no sentido de que 

seja julgada REGULAR a presente prestação de contas dando Plena Quitação ao 

responsável. 

Por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5777/2015, o Núcleo de Estudos e 

Análises Conclusivas – NEC, considerando as conclusões técnicas expressas na ICC 

322/2015, conclui, opinando pela Regularidade da prestação de contas do senhor 

Rogério Feitani. 

3 DISPOSITIVO 

Em resumo, a análise dos fatos constantes dos presentes autos que versam sobre a 

Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Jaguaré, no exercício 2013, 

cuja gestão esteve sob a responsabilidade do Senhor Rogério Feitani, evidenciou 

que, quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros e cumprimento aos limites 

legais e constitucionais, a conclusão pela sua REGULARIDADE. 

                                                 
5 Art. 84. As contas serão julgadas:  
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis 
e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do 
responsável; 
 
6
 Art. 161. As contas serão julgadas regulares quando expressarem, de forma clara e objetiva, a 

exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a 
razoabilidade dos atos de gestão do responsável. 
 
7
 Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação ao responsável. 

 
8
 Art. 161. Omissis 

Parágrafo único. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação plena ao responsável. 
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Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais, acolhendo o 

entendimento da área técnica e o opinamento do Ministério Público de Contas, com 

fulcro no artigo 84, I da Lei Complementar 621/2012, VOTO pela REGULARIDADE 

da Prestação de Contas Anual do Senhor Rogério Feitani, Prefeito da Prefeitura 

Municipal de Jaguaré, no exercício de 2013, dando quitação ao responsável quanto 

à Prestação de Contas aqui examinada. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6449/2014, ACORDAM os 

Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, em sessão realizada no dia dezessete de fevereiro de dois mil e dezesseis, à 

unanimidade, julgar regular a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de 

Jaguaré, relativa ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Senhor Rogério 

Feitani, Prefeito, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os presentes autos 

após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião 

Carlos Ranna de Macedo. 

 

Composição 

 

Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores Conselheiros 

Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias 

Chamoun e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o 

Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição 

ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. 

 
Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2016. 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA  

Em substituição  

 

 

Fui presente: 

 

 

DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário Adjunto das Sessões  

 


