
 

PARECER PRÉVIO TC-011/2017 - PRIMEIRA CÂMARA 

 

PROCESSO - TC-2747/2014 (APENSOS: TC-2012/2013, TC-2013/2013) 

JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITO 

RESPONSÁVEL - ROGÉRIO FEITANI 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2013 – 1) 

PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO – 2) FORMAR AUTOS 

APARTADOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO POR 

DESCUMPRIMENTO DE PRAZO – 3) ARQUIVAR. 

 

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

1  RELATÓRIO 

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura 

Municipal de Jaguaré, exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Rogério 

Feitani. 

A Prestação de Contas da Prefeitura de Jaguaré referente ao exercício de 2013 foi 

encaminhada tempestivamente a este Tribunal por intermédio do Ofício n° 

142/2014, em 15/04/2014, assinado pelo Prefeito Municipal, estando, portanto, 

dentro do prazo regimental, nos termos dos artigos 119 c/c com o artigo 27 da Lei 

Orgânica do Munícipio de Jaguaré. 

Em sua primeira manifestação no processo, a 3ª Secex emitiu a Análise Inicial de 

Conformidade AIC 393/2014 (fls. 4-7), onde registra que os arquivos gravados na 
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mídia digital não representavam “a totalidade dos arquivos necessários à prestação 

de contas anual, estando em desacordo com as exigências estabelecidas no Anexo 

2 da IN 28/2013, o processo não se encontra apto à análise e instrução técnica na 

forma regimental”. Para tanto, foi realizada a Instrução Técnica Inicial ITI 1328/2014 

(fls. 8) sugerindo a notificação do gestor para encaminhar os documentos ali 

elencados, em observância aos termos da Instrução Normativa TCEES 28/2013. 

Seguiu-se a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1493/2014 (fls. 10) onde decidi 

pela notificação do senhor Rogério Feitani para o encaminhamento da 

documentação faltante. Verificado o não atendimento ao Termo de Notificação 

2028/2014, foi emitida a ITI 623/2015 pela citação do responsável para apresentar 

justificativas em razão do descumprimento, e por reiterar a notificação para 

apresentar os seguintes documentos no prazo de 15 dias, corroborada pela Decisão 

Monocrática Preliminar DECM 644/2015: 

 

Descrição 

Período Legislação Pertinente 

Cálculo do percentual de recursos próprios aplicados em 
saúde conforme a Lei Complementar 141/2012, gerado 

pelo Sistema de Informação sobre Orçamento Público em 
Saúde – SIOPS, a partir do portal Datasus, referente 6º 

bimestre do exercício. (parágrafo único, do art.9º, da Res. 
TC nº 248/2012). – (Item 14, DEMSAU, Anexo 02, IN TC 

28/2013) – Prestação de Contas Anual 

Exercício de 

2013 

- Art. 139, RITCE/ES; 

- Instrução Normativa TC 

28/2013. 

Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação 
de contas dos recursos do FUNDEB. (artigo 27 da Lei 

Federal nº 11.494/2006).  

– (Item 20, PCFUND, Anexo 02, IN TC 28/2013) – 

Prestação de Contas Anual 

Exercício de 

2013 

- Art. 139, RITCE/ES; 

- Instrução Normativa TC 

28/2013. 

 

Documentação encaminhada pelo gestor é vista às fls. 28-31. Os autos foram 

conduzidos à área técnica para análise, a qual emitiu o Relatório Técnico Contábil 

RTC 493/2015 (fls. 35-74), onde aponta a existência de possíveis irregularidades 

merecedoras de esclarecimentos, conforme conclusão abaixo: 

 “[...]  

8 CONCLUSÃO 

As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do Sr. Rogério Feitani, chefe do 
Poder Executivo Municipal, no exercício das funções políticas de planejamento, 
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organização, direção e controle das políticas públicas do município 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, sugere-se determinar a citação do Sr. Rogério Feitani, 
para apresentar razões de justificativas, na forma do artigo 56, inciso II, da Lei 
Complementar Estadual 621/2012. 

[...] 

8.2  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 4.1 – Abertura de créditos adicionais 
sem comprovação de autorização legal 
 

Rogério Feitani 
Citação para 
apresentar 

justificativas. 

Item 6.1 – Divergência entre o saldo do 
passivo financeiro apurado e o 
evidenciado no balanço patrimonial 

Rogério Feitani 
Citação para 
apresentar 

justificativas. 

Vitória, 24 de novembro de 2015. 

[...]”. 

O responsável foi citado com base na ITI 2392/2015 e na Decisão Monocrática 

Preliminar DECM 2281/2015 (fls. 77–78) para apresentar justificativas, informando, 

outrossim, que o gestor poderia exercer sua defesa por todos os meios em direito 

admitidos e, querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto 

no art. 327 do RITEES, quando do julgamento dos presentes autos. 

Às folhas 81 encontra-se o Aviso de Recebimento que encaminhou o Termo de 

Citação Nº 2374/2015 em obediência à DECM 2281/2015. Tal AR foi assinado pelo 

próprio responsável. Às folhas 83 dos autos a Secretaria-Geral das Sessões informa 

que o prazo para atendimento àquela decisão esgotou-se em 19/02/2016 e que, 

segundo despacho oriundo do Núcleo de Controle de Documentos, fls. 82, não há 

documentação alguma relativa ao Termo de Citação 2374/2015 em nome do citado. 

Em nova consulta ao Sistema de Controle de Documentos feita por este gabinete, 

confirmou-se a informação prestada pelo NCD, ou seja, não constava qualquer 

documentação relativa a esses autos em nome do senhor Rogério Feitani. 
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Desta feita, decidi pela revelia do senhor Rogério Feitani, com fulcro no art. 65, da 

Lei Complementar nº. 621/2012 c/c o art. 361 do RITCEES, nos termos da Decisão 

Monocrática Preliminar DECM 273/2016 (fls. 84-86). 

Ato contínuo, a SecexContas, mediante Instrução Técnica Conclusiva ITC 

749/2016 (fls. 89-95), analisou a prestação de contas anual e assim conclui: 

“[...] 

2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

2.1 ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM COMPROVAÇÃO DE 
AUTORIZAÇÃO LEGAL (item 4.1 do RTC 493/2015) 

Base Legal: artigo 167, inciso V, da Constituição Federal de 1988; artigos 42, e 85, da 
Lei Federal nº 4.320/1964; artigo 45, parágrafo 2º, da Constituição Estadual. 

[...] 

Justificativas: Foi declarada a revelia do responsável, conforme fls. 86. 

Análise: Diante da ausência de justificativas e documentação retificadora somos pela 
irregularidade do item. 

2.2 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO APURADO E O 
EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL (item 6.1 do RTC 493/2015) 

Base Legal: art. 105 da Lei 4.320/1964. 

[...] 

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

Justificativas: Foi declarada a revelia do responsável, conforme fls. 86. 

Análise: Diante da ausência de justificativas e documentação retificadora somos pela 
irregularidade do item. 

 

3 GESTÃO FISCAL 

3.1   DESPESAS COM PESSOAL  

Poder Executivo 

Descrição Valor R$ 

Receita corrente líquida – RCL 72.602.853,71 

Despesas totais com pessoal 34.184.866,77 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 47,08% 

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

Consolidado (Poderes Executivo e Legislativo) 

Descrição Valor R$ 

Receita corrente líquida – RCL 72.602.853,71 

Despesas totais com pessoal 36.314.742,40 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 50,02% 

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

Conforme se observa das tabelas acima, extraídas do RTC 493/15, foi comprido o limite 

legal (54% da RCL para Executivo e 60% para consolidado) de despesas com pessoal. 
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3.2 DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  

Descrição Valor R$ 

Dívida consolidada líquida - 

Receita corrente líquida - RCL 72.602.853,71 

% da dívida consolidada líquida sobre a RCL 0% 

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

Conforme tabela anterior, extraída do RTC 493/15 foi comprido o limite 2 e 1,2 vezes a 

RCL, relacionado à dívida consolidada líquida. 

 

3.3  OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÕES DE GARANTIA  

Operações de crédito                                                                                     

Descrição Valor R$ 

Receita corrente líquida – RCL 72.602.853,71 

Montante global das operações de crédito - 

% do montante global das operações de crédito sobre a RCL 0,00% 

Amortização, juros e demais encargos da dívida - 

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

0,00% 

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

 
 
 
Garantias concedidas                                                                                       

Descrição Valor R$ 

Receita corrente líquida – RCL 72.602.853,71 

Montante global das garantias concedidas - 

% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL 0,00% 

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

 
 
ARO                                                                                                                 Em R$ 1,00 

Descrição Valor R$ 

Receita corrente líquida – RCL 72.602.853,71 

Montante global das operações de crédito por antecipação de 
receitas orçamentárias 

- 

% do montante global das operações de crédito por 
antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL 

0,00% 

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

Conforme tabela anterior, extraída do RTC 493/15 foram cumpridos os limites de 
operações de crédito, garantias concedidas e antecipação da receita orçamentária. 

3.4  RENÚNCIA DE RECEITA  

Conforme consta do RTC 493/15, avaliou-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
constatou-se não ter sido prevista ou estabelecida renúncia de receita. 

 

4  LIMITES CONSTITUCIONAIS 

4.1  TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO   

Conforme se observa da tabela a seguir, extraída do RTC 493/15, foi cumprido o limite 
constitucional do valor transferido à Câmara Municipal a título de duodécimos. 

Descrição Valor R$ 

Receita tributária e transferências (Art. 29-A CF/88) 65.577.640,22 

% máximo para o município 5,00% 
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Valor máximo permitido para transferência 3.278.882,01 

Valor efetivamente transferido 2.750.050,80 

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

4.2  APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO   

Conforme se observa das tabelas a seguir, extraída do RTC 493/15, foram cumpridos os 
limites constitucionais de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino e na 
remuneração do magistério: 

Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino                           

Destinação de recursos Valor R$ 

Receitas provenientes de impostos 5.236.709,80 

Receitas provenientes de transferências 33.079.141,41 

Base de cálculo para aplicação na manutenção e 
desenvolvimento do ensino 

38.315.851,21 

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino 10.198.105,73 

% de aplicação 26,62% 

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

Destinação de recursos do FUNDEB profissionais Magistério              

Destinação de recursos Valor R$ 

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB 17.159.653,55 

Pagamento de profissionais do magistério – educação infantil 2.454.274,35 

Pagamento de profissionais do magistério – ensino fundamental 9.285.464,83 

Valor destinado ao pagamento dos profissionais do 
magistério 

11.739.739,18 

% de aplicação 68,41% 

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

4.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

Conforme se observa das tabelas a seguir, extraída do RTC 493/15, foi cumprido o limite 
constitucional de aplicação de recursos na saúde: 

Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde                         

Destinação de recursos Valor R$ 

Receitas provenientes de impostos 5.242.964,38 

Receitas provenientes de transferências 33.079.141,41 

Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos de 
saúde 

38.322.105,79 

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde 10.834.616,71 

% de aplicação 28,27% 

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

 

5  CONCLUSÃO 

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

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no 
sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à 
Câmara Municipal de Jaguaré, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Sr. 
ROGERIO FEITANI, Prefeito Municipal durante o exercício de 2013, por grave infração à 
norma constitucional, conforme dispõem o art. 80 da Lei Complementar 621/2012. 

Vitória/ES, 7 de abril de 2016. 

 [...]” 
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Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas este emitiu o 

Parecer 224/2016 (fls. 108-114), na lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de 

Oliveira: 

“[...]  

2 FUNDAMENTOS 

Cotejando a análise meritória realizada pela Área Técnica, verifica-se que a Instrução 
Técnica Conclusiva 749/2016 encontra-se consentânea com o entendimento do 
Ministério Público de Contas, motivo pelo qual, para evitar reiterações, independente de 
transcrição, esta passa a fazer parte integrante deste Parecer pelos fundamentos de fato 
e de direito ali aduzidos. 

Imperioso ressaltar que as irregularidades mantidas pelo Corpo Técnico desta colenda 
Corte maculam a prestação de contas em análise, e que se consubstancia em 
gravíssima infração à norma constitucional e legal, devendo esse Tribunal de Contas, 
inexoravelmente, emitir Parecer Prévio pela sua REJEIÇÃO, nos termos do art. 80, 
inciso III, da LC n. 621/12

1
. 

Destarte, ante a completude das manifestações técnicas acima citadas, para evitar 
idênticas iterações, tecem-se apenas argumentos adicionais, conforme segue. 

2.1 Considerações acerca da Revelia do Gestor  

Inicialmente, cumpre-nos registrar que não se desconhece os enormes desafios que se 
antepõem àqueles que exercem as nobres funções de governo. Como referido com 
frequência, governar é dificílimo, sendo, aliás, um dos ônus do cargo. 

Neste sentido, há responsabilidades inerentes ao exercício do cargo, função ou mandato 
que não devem ser menosprezadas, revelando-se, portanto, lamentável a triste 
ocorrência de gestores graduados como o prefeito municipal, que, em verdade, é 
depositário da confiança recebida na administração de recursos públicos, manter-se 
revel, ou seja, rebelde, em relação ao órgão de controle externo.   

Salienta-se, ademais, que a revelia do responsável, além de gerar a presunção da 
veracidade dos fatos que ora lhes são imputados (art. 302 do Código de Processo Civil), 
denuncia a ausência de boa-fé em prestar contas de seus atos, o que acentua o 
caráter grave de suas condutas. 

Neste sentido, necessário transcrever trechos do voto do Ministro Relator Valmir 
Campelo inserto no Acórdão TCU 4207/2011 – Primeira Câmara (Processo n. 
007.503/2010-5)

2
: 

 
5. Como visto no relatório precedente, o responsável solicitou prorrogação 
de prazo para atender o chamamento do Tribunal no sentido de apresentar 
suas razões de justificativa acerca dos fatos constantes destes autos, de 
sua responsabilidade. Permaneceu inerte, contudo, não comparecendo aos 
autos e deixando assim, fugir-lhe a oportunidade aberta por este Tribunal 
para apresentar os esclarecimentos devidos. Portanto, caracterizada está 
a sua revelia, para todos os efeitos, a teor do disposto no art. 12, § 3º, 
da Lei nº 8.443/92. 
 
6. Na falta de apresentação de razões de justificativa, reputam-se 
verdadeiros os fatos que ensejaram a audiência do responsável. Sendo 

                                                 
1
  Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser: 

[...] 
III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou 
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. 

2
  Disponível em: https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight Acesso em 22 fev. 2016.  
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revel, não há como reconhecer-lhe a boa-fé. Em consequência, 
confirma-se a prática de atos que refletem grave infração a 
dispositivos legais ou regulamentares, os quais ensejam a aplicação da 
multa a que se refere o art. 58, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 268, 
inciso II, do RI/TCU, que fixo em R$ 3.500,00. (grifos nossos) 

Destarte, considerando que a revelia impede esta Corte de constatar qualquer resquício 
de boa-fé na conduta do Responsável, verifica-se pertinente a proposta de emissão de 
parecer prévio no sentido da REJEIÇÃO DAS CONTAS.  

3 CONCLUSÃO 

Ante os fatos e fundamentos aduzidos, o Ministério Público de Contas requer: 

3.1 seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao legislativo municipal de 
Jaguaré a REJEIÇÃO DAS CONTAS do senhor Rogério Feitani – Prefeito Municipal, 
frente à Prefeitura Municipal de Jaguaré, no exercício 2013, nos termos do art. 80, III

3
, da 

Lei Complementar 621/2013 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo), ante a manutenção dos seguinte indicativos de irregularidades: 

 Abertura de créditos adicionais sem comprovação de autorização legal; 

 Divergência entre o saldo do passivo financeiro apurado e o evidenciado 
no balanço patrimonial; 

3.2 seja DETERMINADO ao Poder Executivo Municipal para que divulgue amplamente, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao 
exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer Prévio, na forma do art. 48 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (Lei nº. 101/00)

4
. 

Vitória, 01 de novembro de 2016. 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador Especial de Contas 

 

Foi encaminhado expediente em nome do senhor Rogério Feitani referente à 

Decisão Monocrática Preliminar DECM 2281/2015, contudo, verificando que foi 

decidido pela a revelia do responsável na DECM 273/2016, solicitei no Despacho 

12958/2016 de fls. 149, que fosse oficiado o senhor Rogério Feitani, devolvendo a 
                                                 
3
  Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser: 

[...] 
III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou 

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. 
4
 Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de 
diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos. 
       Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 
       I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 
       II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de 
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 
acesso público; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 
      III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão 
mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 131, de 2009)        (Vide Decreto nº 7.185, de 2010) 
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documentação encaminhada e informando-lhe que, caso queria realizar 

sustentação oral poderá requerer a inclusão de documentos, nos termos dos 

artigos 327 e 328 do RITCEES. O gestor foi devidamente notificado conforme Aviso 

de Recebimento visto às fls. 152. 

O senhor Rogério Feitani, por intermédio do senhor Francisco Adão Silva de 

Cravalho, realizou sustentação oral na 44ª sessão ordinária da 1ª Câmara, na data 

de 21 de dezembro de 2016, cujas Notas Taquigráficas, documentação foram 

acostadas aos autos nos Despachos 03830/2017-4 e 03838/2017-1.  

Encaminhados os autos para instrução da área técnica, esta elaborou a 

Manifestação Técnica 00087/2017-7, que analisa a defesa oral e conclui pela 

recomendação de aprovação das contas do senhor Rogério Feitane frente à 

Prefeitura Municipal de Jaguaré em 2013. 

Acompanha o entendimento da área técnica o Ministério Público de Contas no 

Parecer 775/2017, da lavra do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de 

Oliveira, contudo pugna pela aplicação de multa pelo descumprimento do Termo de 

Notificação 2028/2014. 

Vieram-me os autos na data de 02 de março de 2017. 

É o relatório. 

2  FUNDAMENTAÇÃO 

Examinando os autos, verifico que este se encontra devidamente instruído, portanto, 

apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e 

regimentais. 

No que se refere à aprovação das contas, ratifico o posicionamento da Área Técnica 

e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a 

fundamentação exarada na Manifestação Técnica 87/2017, nos seguintes termos: 

“[...] 

2. DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 
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2.1  ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM COMPROVAÇÃO DE 
AUTORIZAÇÃO LEGAL (item 4.1 do RTC 493/2015) 

Base Normativa: artigo 167, inciso V, da Constituição Federal de 1988; artigos 42 e 85 
da Lei Federal 4.320/1964; artigo 45, § 2º, da Constituição Estadual. 

Consta do item 2.1 da ITC 749/2016 as seguintes análises oriundas da citação proposta 
pelo RTC 493/2015: 

No decorrer da execução orçamentária de 2013, ocorreram aberturas de 

créditos adicionais suplementares (suplementações menos anulações) no 

montante de R$ 1.147.769,00 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, 

setecentos e sessenta e nove reais), conforme arquivo BALEXO02.  

Considerando a dotação inicial e as movimentações de créditos 

orçamentários, constata-se que houve uma elevação na autorização das 

despesas, resultando numa despesa total fixada de R$ 76.528.769,00 

(setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e oito mil, setecentos e sessenta 

e nove reais), conforme segue: 

Tabela 04: Despesa total fixada                                                              Em R$ 1,00 

Dotação inicial – LOA 75.381.000,00 

Créditos adicionais suplementares 23.931.223,77¹ 

Créditos adicionais especiais 3.150.519,79² 

Anulação de dotações 25.933.974,56¹ 

Despesa total fixada atualizada 76.528.769,00 

Fonte: ¹ Arquivo BALEXO (valor total suplementado diminuído do montante de 
créditos especiais extraído do relatório DEMCAD); 
           ² Arquivo DEMCAD. 

Com base na Lei Orçamentária Anual – LOA do município de Jaguaré – Lei 

1.038/2012 – assim determina em seu texto: 

Art. 5° Ficam ainda autorizados a abrir créditos adicionais 
suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da 

despesa autorizada em seus respectivos orçamentos, para reforço de 
dotações orçamentárias, considerando-se recursos disponíveis para 
tal, os definidos no § 1º, do art. 43, da Lei 4.320/64 (art. 108, I, da Lei 
Orgânica cc. com as disposições do art. 44, § 4º, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2012). 

Sendo assim, considerando o inciso I do § 1º e o § 4º do artigo 44 da LOA 

de Jaguaré, pode-se concluir que o limite de 20% do montante das 

despesas fixadas (R$ 75.381.000,00) para suplementação tem como fonte 

de recursos os relacionados no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 

4.320/64 que diz: 

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende 
da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será 
precedida de exposição justificativa.          
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não 
comprometidos: 
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 
anterior 
II - os provenientes de excesso de arrecadação; 
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações 
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; 
IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que 
juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-las.  

Portanto, o limite para abertura de créditos adicionais suplementares seria 

no valor máximo de R$ 15.076.200,00 (quinze milhões, setenta e seis mil e 
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duzentos reais), mas foram abertos no montante de R$ 23.931.223,77 (vinte 

e três milhões, novecentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e três reais e 

setenta e sete centavos), independentemente se a fonte for uma das 

destacadas acima.  

Dessa forma, considerando o valor de R$ 8.855.023,77 (oito milhões, 

oitocentos e cinquenta e cinco mil, vinte e três reais e setenta e sete 

centavos) de créditos adicionais abertos acima do limite legal, cabe ao 

gestor responsável prestar os esclarecimentos que julgar necessários. 

Justificativas: Foi declarada a revelia do responsável, conforme fls. 86. 

Análise: Diante da ausência de justificativas e documentação retificadora 

somos pela irregularidade do item. 

 

Por ocasião da sustentação oral, o Sr. Francisco Adão Silva de Carvalho, em nome do 
responsável Sr. Rogério Feitani, apresentou os seguintes esclarecimentos, devidamente 
transcritos por meio de Notas Taquigráficas (fls. 170-172): 

 

[...] 

A respeito das irregularidades relatadas, segundo o Relatório Técnico 

493/2015, teriam sido abertos créditos adicionais suplementares no valor de 

vinte e três milhões, novecentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e três 

reais e setenta e sete centavos, e, no entanto, só haveria autorização para 

abertura no valor de quinze milhões, setenta e seis mil e duzentos reais, 

referente a vinte por cento do montante fixado para a despesa orçada, o 

que teria resultado a abertura de créditos adicionais no valor de oito 

milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, vinte e três reais e setenta e 

sete centavos, sem cobertura legal. Com todo o respeito ao Relatório 

Técnico Contábil, não procede o indício de irregularidade. Por que não 

procede? Quando da análise da PCA, o auditor que a fez levou em 

consideração, tão somente, a Lei Orçamentária Anual 1.038, que autorizava 

limite de suplementação, exatamente, no valor de vinte por cento. No 

entanto, no decorrer do exercício existiram mais duas leis que autorizaram 

limites extras de suplementação, a Lei 1.066, em dez por cento, a Lei 1.114, 

em também dez por cento, que representou uma autorização para abertura 

de crédito decorrente da lei orçamentária no valor de trinta milhões, cento e 

cinquenta e dois mil e quatrocentos reais. Não obstante isso, houve mais 

seis leis de abertura de Créditos Adicionais Suplementares específicas, 

quais sejam: A 1039, 1041, 1046, 1053, 1075 3 a 1090, que totalizaram dois 

milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e setenta e seis reais e 

sessenta e oito centavos. Quando se totaliza as autorizações advindas das 

leis orçamentárias e suas alterações e as leis específicas, houve uma 

autorização abertura total de crédito no valor de trinta e dois milhões, 

quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos, sendo que somente foi aberto vinte e três milhões, 

novecentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e sete 

centavos. Então, ao final do exercício ainda havia autorização para abrir 

crédito no valor de oito milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, 

trezentos e cinquenta e dois reais e noventa um centavos. Ou seja, na 

verdade não foi aberto o crédito no valor superior de oito milhões, 

seiscentos e cinquenta e cinco mil..., mas, sim, foi autorizado trinta e dois e 
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aberto vinte e três. Então, entendemos que esse equívoco na análise do 

balanço decorreu de uma alteração introduzida pela IN 28 deste Tribunal. 

Até a IN 28, as leis de autorização de créditos suplementares eram 

encaminhadas junto com a peça orçamentária,. A partir da IN 28 as 

autorizações de créditos suplementares não mais vieram no balanço, mas, 

sim, nos arquivos do Cidades Web. E quando foi feita a análise do balanço 

não se lançou mão dos arquivos do Cidades Web. Todas as leis de 

suplementação se encontram enviadas nos arquivos do Cidades Web. No 

entanto, não obstante a isso, estamos juntando todas as leis orçamentárias 

para comprovar que a abertura dos créditos foi abaixo daquilo que foi 

autorizado, motivo pelo qual, solicitamos o afastamento da irregularidade.  

[...] 

A documentação que acompanha a sustentação oral ressalta as razões de justificativas 
apresentadas (fls. 180-182): 

Não procede o indício de irregularidade apontado pelo RTC. Na verdade, 

conforme consta do arquivo 02.23 - DEMCAD - Demonstrativo consolidado 

dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos no 

exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte 

de recursos utilizada, dentre outras informações, na forma do Anexo 14 

desta instrução normativa, constante da PCA 2013, encaminhada ainda nos 

termos da Instrução Normativa - IN 28/2013, de 26/11/2013, o referido 

Demonstrativo relaciona as Leis que autorizaram a abertura de créditos 

adicionais suplementares com base em percentual sobre a despesa fixada 

na Lei Orçamentária Anual. A tabela abaixo demonstra quais foram estas 

leis e os percentuais de suplementação com os respectivos valores 

autorizados. 

 

Assim, conforme demonstra a tabela cima, não existiu apenas a Lei 

1.038/2012 - Lei Orçamentária Anual de 2013 - que autorizou a abertura de 

créditos adicionais num percentual de 20% sobre a despesa fixada de R$ 

75.381.000,00, ou seja, autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar até o valor de R$ 15.076.200,00, mas, sim, mais duas Leis, a 

1.066 de 22/05/2013 que alterou o percentual de suplementação do artigo 

4° da Lei 1.038/2012 de 20% para 30% sobre o valor da despesa fixada que 

resultou numa autorização de mais R$ 7.538.1 00,00, bem como a Lei 
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1.114, de 26 de novembro de 2013, que também novamente alterou o art. 

4° da Lei 1.038/2012, elevando o percentual autorizativo de suplementação 

de 30% para 40% da despesa fixada na LOA que foi de R$ 75.381.000,00, 

ou seja, o limite de suplementação autorizado no ano foi de 40% sobre o 

total da despesa fixada, resultando, portanto, num valor autorizado de 

suplementação de acordo com as Leis 1.038/2012, 1.066/2013 e 

1.114/2013 de R$ 30.152.400,00, conforme também demonstrado na tabela 

acima. 

Dessa forma, ao contrário do que afirma o RTC, somente as autorizações 

de suplementação contida na Lei Orçamentária de 2013 e suas alterações 

seriam suficientes para demonstrar que não houve suplementação além do 

limite legal autorizado, uma vez que as suplementações no exercício 

totalizaram R$ 23.931.223,77- conforme destacado na linha 2 da Tabela 04 

do RTC - e somente as autorizações contidas na Lei Orçamentária Anual e 

suas alterações - Lei 1.038/2012 e Leis 1.066 e 1.114 - perfizeram R$ 

30.152.400,00, demonstrando assim não existir a abertura de créditos 

adicionais suplementares no exercício de 2013 acima do limite autorizado 

em R$ 8.855.023,77 conforme relata o RTC, ou seja, tal conclusão somente 

foi levada a efeito porque não foi considerado quando da elaboração do 

RTC as alterações do limite de suplementação contida na Lei 1.038/2012, 

LOA, que era de 20%, no entanto, por meio das Leis 1.066 e 1.114 foi 

alterado para 40%. 

Como se não bastasse, também consta do Demonstrativo Consolidado de 

Créditos Adicionais 02.023 DEMCAD, encaminhado na PCA, outras Leis 

específicas que autorizaram a abertura de créditos adicionais 

suplementares, conforme demonstrado na Tabela 02 abaixo: 

 

Assim, com as autorizações de abertura de créditos adicionais 

suplementares por Leis específicas - fora as decorrentes da LOA 

demonstrado na Tabela 01 -ainda foi concedido autorização para a abertura 

de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 2.434.176,68, 

conforme Tabela 02 acima, que somado ao valor de R$ 30.152.400,00 

demonstrado na Tabela 01, perfaz R$ 32.586.576,68, superando o valor da 

abertura de créditos adicionais suplementares no exercício que foi de R$ 

23.931.223,77 em R$ 8.655.352,91, ao contrário do que afirma o RTC que 
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teria havido a abertura de créditos adicionais suplementares acima do limite 

autorizado em R$ 8.855.023,77, o que não corresponde com a realidade. 

Registre-se ainda, que todas as Leis acima mencionadas constam 

registradas no Demonstrativo Consolidado de Créditos Adicionais - 02.023 - 

DEMCAD, encaminhado na PCA, bem como foram encaminhadas nas 

Prestações de Contas Bimestrais via sistema CIDADES-WEB. 

No entanto, não obstante a isso, estamos encaminhando novamente as Leis 

mencionadas nas Tabelas 01 e 02 (doc. 01), para que não paire dúvidas 

sobre o que está sendo alegado na presente defesa. 

Por último, uma vez demonstrado que não existiu a abertura de créditos 

adicionais suplementares acima do limite autorizado em R$ 8.855.023,77 

conforme relata o RTC 493/2015, uma vez que havia autorização para 

abertura de créditos adicionais suplementares até o valor de R$ 32.586.57 

6,68 - conforme demonstrado nas tabelas 01 e 02 - e somente foi aberto 

créditos de R$ 23.931.223,77, ou seja, abertura abaixo do valor autorizado 

em R$ 8.655.352,91, logo, não existiu infringência aos dispositivos legais 

citados: artigo 167, inciso V, da Constituição Federal de 1988; artigos 42, e 

85, da Lei Federal nº 4.320/64; art.45, parágrafo 2°, da Constituição 

Estadual, motivo pelo qual deve ser afastado o indício de irregularidade 

apontado neste item. 

 

Conforme alegações apresentadas pela defesa em sede de sustentação oral, não teria 
ocorrido abertura de créditos adicionais desprovidos de autorização legal, tendo em vista 
as modificações promovidas na autorização da Lei Orçamentária Anual para abertura de 
créditos adicionais suplementares, assim como da edição de diversas leis específicas 
autorizando a abertura dos créditos adicionais. 

Inicialmente, a Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei Municipal 1.038/2012, continha 
autorização prévia para abertura de créditos adicionais suplementares no montante de 
20% do valor total do orçamento. Porém, por meio da edição das Leis Municipais 1.066 e 
1.114/2012, tal autorização foi elevada, respectivamente, para 30% e 40% do valor total 
do orçamento. 

Além disso, observa-se que as Leis Municipais 1.039, 1.041, 1.046, 1.053, 1.075, 
1.090/2012 concedem autorizações específicas para a abertura de créditos adicionais 
suplementares ao longo do exercício de 2013, devidamente evidenciadas no 
Demonstrativo de Créditos Adicionais – DEMCAD. As referidas Leis Municipais foram 
disponibilizadas no processo de prestação de contas (fls. 130-147). 

Dessa forma, consta autorização pela LOA para abertura de créditos adicionais 
suplementares no montante de 40% do orçamento, representando o montante total de 
R$ 30.152.400,00. Além disso, foram editadas leis específicas para a abertura de 
créditos suplementares no montante total de R$ 2.424.176,68.  

Conclui-se que a autorização legal para a abertura de créditos adicionais suplementares 
foi de R$ 32.576.576,68, montante suficiente para lastrear os créditos suplementares 
abertos ao longo do exercício de 2013, em R$ 23.931.223,77, restando saldo para 
suplementação do orçamento em R$ 8.645.352,91. 

Diante de todo o exposto, depreende-se que os argumentos trazidos aos autos pelo 
Gestor são procedentes e suficientes para o afastamento do indicativo de irregularidade 
proposto pelo item 4.1 do RTC 493/2015. 

 

2.2  DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO APURADO E O 
EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL (item 6.1 do RTC 493/2015) 
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Base Normativa: art. 105 da Lei Federal 4.320/1964. 

Consta do item 2.2 da ITC 749/2016 as seguintes análises oriundas da citação proposta 
pelo RTC 493/2015: 

 
Para a apuração do passivo financeiro, foram consideradas as obrigações 

de curto prazo (Passivo Circulante) e os restos a pagar não processados. 

Tabela 09: Apuração do Passivo Financeiro                                     Em R$ 1,00 

Descrição da conta Valor 

(+) Demais obrigações a curto prazo (Balanço Patrimonial) 3.179.518,68 

(+) Restos a Pagar não processados (RELRAP) 2.989.687,29 

(=) Passivo Financeiro apurado - I  6.169.205,97 

(=) Passivo Financeiro evidenciado (BALPAT) – II 12.910.338,08 

(=) Divergência (I - II) 6.741.132,11 

Fonte: Processo TC 2.747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013. 

Cabe destacar que divergências no passivo financeiro indicam distorção no 

valor do superávit financeiro.  

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

razões de justificativas que julgar necessárias.  

 

Justificativas: Foi declarada a revelia do responsável, conforme fls. 86. 

Análise: Diante da ausência de justificativas e documentação retificadora 

somos pela irregularidade do item. 

Por ocasião da sustentação oral, o Sr. Francisco Adão Silva de Carvalho, em nome do 
responsável Sr. Rogério Feitani, apresentou os seguintes esclarecimentos, devidamente 
transcritos por meio de Notas Taquigráficas (fls. 172-173): 

 

[...] 

No segundo ponto, que é o subitem 6.1 do RTC 493/2015, informa que há 

uma divergência entre o saldo do Passivo Financeiro Apurado e o 

evidenciado no Balanço Patrimonial, gerando uma divergência de seis 

milhões, setecentos e quarenta e um mil, cento e trinta e dois reais e onze 

centavos. Mais uma vez, não procede a afirmativa contida no RTC. Para 

fazer a análise que concluiu pela divergência no passivo financeiro citado, 

onde todo o controle externo levou em consideração tão somente o valor da 

conta Demais Obrigações a curto prazo, existente no Balanço Patrimonial, 

que é de três milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentos e dezoito 

reais e sessenta e oito centavos, sem excluir desta, o valor de duzentos e 

cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco 

centavos, que se refere a conta do passivo circulante com atributo P, que, 

de acordo com as normas do MPAF, não devem e não podem ser 

considerados como conta do passivo financeiro que somado aos restos a 

pagar não processados, arquivos REO-RAP no valor de dois milhões, 

novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e 

nove centavos, foi apurado um passivo financeiro no valor de seis milhões, 

cento e sessenta e nove, quando o mesmo demonstrado no BALPAT II, é 

de doze milhões novecentos e dez mil, trezentos e trinta e oito reais e oito 

centavos. Ocorre, excelências, que a forma como essa apuração foi feita 
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está equivocada pelos seguintes motivos: 1. O valor considerado de Restos 

a Pagar de dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e vinte e nove centavos refere-se apenas, conforme a IN 

28/93, à conta do prefeito, arquivo quinze RELRAP, ao valor de restos a 

pagar não processados do exercício quando com despesas vinculadas, 

exclusivamente, à Saúde e à Educação e não a restos a pagar não 

processados de todas as unidades gestoras. Senão, vejamos a transcrição 

na integra do texto da IN. Arquivo 15 – RELRAP, será encaminhada relação 

de Restos a Pagar existentes no encerramento do exercício vinculado à 

despesa com saúde e ensino, subdivididos em processados e não 

processados com a indicação da fonte de recursos. 2. Assim o Restos a 

pagar ser considerado, para efeito da apuração pretendida, o valor de 

restos a pagar não processados dos exercícios anteriores e de 2013 de 

cada unidade gestora que compõem o balanço consolidado do município, 

que se encontra registrado também no balancete de verificação 

consolidado, arquivo 11, parte integrante da PCA em questão, cujo o valor 

para efeito de apuração é o seguinte: Passivo Circulante – Valor três 

milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e 

oito centavos. Restos a pagar não processados a liquidar mais cinco 

milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e dezenove reais e vinte e três 

centavos, mais restos a pagar não processados da inscrição no exercício, 

quatro milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e vinte e 

um reais e setenta e dois centavos menos o passivo circulante com atributo 

P, de permanente, duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e um 

reais e cinquenta e um centavos. Valor apurado conforme MCASP, doze 

milhões, novecentos e dez mil, trezentos e trinta e oito reais e oito centavos. 

Valor demonstrado no arquivo 05 BELPART, exatamente, doze milhões, 

novecentos e dez mil, trezentos e trinta e oito reais e oito centavos. Ou seja, 

não existe a divergência apurada no RTC. O que cremos que levou a essa 

divergência foi exatamente que, quando da apuração, não se levou em 

consideração os restos a pagar de todas as unidades gestoras e tão 

somente da saúde e da educação. Então, não há necessidade de juntarmos 

nenhum documento a esse item, somente uma reanálise do balanço, na 

forma como ele foi apresentado, se verificará que não existe a divergência, 

motivo pelo qual também entendemos que das mesmas formas deve ser 

afastada a irregularidade pretendida.  

[...] 

A documentação que acompanha a sustentação oral ressalta as razões de justificativas 
apresentadas (fls. 183-185): 

[...] 

Mais uma vez não procede a afirmativa contida no RTC em comento. Para 

fazer a análise que concluiu pela divergência no Passivo Financeiro de 

R$6.741.132,11, o Auditor de Controle Externo levou em consideração tão 

somente o valor da Conta Demais obrigações a curto prazo (Balanço 

Patrimonial) que é de R$ 3.179.518,68 sem excluir desta o valor de 

R$259.721,55 que se refere à contas do Passivo Circulante com atributo "P" 

de Permanente, que de acordo com as normas do Manual de Contabilidade 

Aplicado ao Setor Público - MCASP, não devem e não podem ser 

consideradas como contas do Passivo Financeiro para efeito de apuração 

do Superávit Financeiro do Exercício, que somados aos Restos a Pagar não 

Processados (RELPAP) no valor de R$ 2.989.687,29, foi apurado um 
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Passivo Financeiro - I no valor de R$ 6.169.205,97, quando o mesmo 

demonstrado no BALPAT 11 é de R$ 12.910.338,08. 

Ocorre, porém, que a forma como esta apuração foi feita está equivocada, 

pelos seguintes motivos: 

1 - O valor considerado de Restos a Pagar de R$ 2.989.687,29, refere-se 

apenas - conforme IN 28/2013, Contas do Prefeito – arquivo 15.RELPAP – 

ao valor de Restos a· Pagar não Processados do exercício com despesas 

vinculadas à Saúde e Educação e não ao Restos a Pagar Não Processados 

de todas as Unidades Gestoras. Senão vejamos a transcrição na íntegra do 

texto na IN: 

15 RELRAP - Relação de restos a pagar existentes no encerramento 
do exercício, vinculados às despesas com Saúde e Ensino, 
subdivididos em processados e não processados, com indicação da 
fonte de recursos. 

2 - Assim, o Restos a Pagar a ser considerado para efeito da apuração 

pretendida é o valor de Restos a Pagar não Processados de exercícios 

anteriores e de 2013 de cada Unidade Gestora que compõe o Balanço 

Consolidado do Município, que se encontra registrado também no Balancete 

de Verificação Consolidado arquivo 11 BALVER parte integrante da PCA 

em questão, cujo valor para efeito da apuração correta transcrevemos na 

Tabela 03 abaixo: 

 

Dessa forma, fica demonstrado que não existe a divergência de 

R$6.741.132,11 no Passivo Financeiro conforme relata o RTC em apreço, 

mas, que tal divergência somente foi encontrada porque o cálculo efetuado 

do Passivo Financeiro para efeito de apuração do Superávit Financeiro do 

exercício de 2013 foi efetuado de forma diferente daquela normatizada pelo 

MCASP, e conforme Tabela 03 acima o valor apurado na forma do MASCP 

foi de R$ 12.910.338,08, ou seja, exatamente o valor de R$ 12.910.338,08 

registrado no Balanço Patrimonial do exercício, ficando justificado então que 
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não existe a divergência apontada, motivo pelo qual deve ser também 

afastada a irregularidade apontada neste item do RTC. 

Conforme alegações apresentadas pela defesa em sede de sustentação oral, a 
divergência entre o passivo financeiro apurado e o evidenciado pelo Balanço 
Patrimonial decorreria de erro na apuração do passivo financeiro pelo RTC 
493/2015. 

Defende-se que a apuração do passivo financeiro utiliza-se de relação incompleta 
de restos a pagar (RELRAP), desconsiderando-se diversas unidades gestoras, 
mas incluindo apenas aquelas vinculadas às despesas com saúde e educação. 

Assiste razão ao defendente ao afirmar que a Instrução Normativa TC 28/2013 
exige relação de restos a pagar (RELRAP) contendo apenas informações de 
despesas com saúde e educação. Dessa forma, a apuração do passivo financeiro 
por meio do RELRAP, nos moldes propostos pelo RTC 493/2015, restaria 
prejudicada. 

Preliminarmente, cabe destacar que, para apurar o superávit financeiro, em 
atendimento ao disposto na Lei 4.320/1964, é necessário ter como referência os 
atributos “F” e “P”, com o intuito de identificar se a conta contábil possui natureza 
financeira ou permanente, haja vista que a nova estrutura do Balanço Patrimonial 
subdivide os grupos do ativo e passivo em “circulante” e “não circulante”.  

Por conseguinte, as contas do ativo e passivo são diferenciadas umas das outras 
por um atributo específico que permita atender o critério da Lei Federal 
4.320/1964, permitindo separar o ativo e passivo em financeiro e permanente, 
uma vez que todos os lançamentos e o plano de contas são acompanhados pelo 
atributo "F" ou "P", indicando se a conta é financeira ou permanente. Ressalta-se 
que, na composição do Balanço Patrimonial, não é possível se identificar o grupo 
de contas do ativo e passivo financeiro, mas sim o ativo e passivo circulante e não 
circulante. 

Observa-se que a defesa apresentada não foi capaz de demonstrar os atributos 
“F” e “P” das contas do passivo, inexistentes no Balanço Patrimonial (BALPAT), 
assim como no balancete contábil de verificação (BALVER), referindo-se a eles 
apenas na Tabela 3 da documentação que acompanha a sustentação oral. Porém, 
conforme defendido, a apuração do passivo financeiro através do RELRAP não 
seria possível devido a sua abrangência limitada em despesas com saúde e 
educação. 

Dessa forma, conclui-se que a apuração do passivo financeiro deve levar em 
consideração todas as contas com atributo “F” do passivo circulante, assim como 
os restos a pagar não processados, controlados pelo sistema orçamentário, nos 
termos defendidos. 

Pelo exposto, sugere-se seja acolhida a manifestação da defesa e afastado o 
indicativo de irregularidade proposto pelo item 6.1 do RT 493/2015. 

3. ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a manifestação da defesa, em sede de sustentação oral, conforme notas 
taquigráficas (fls. 170-174) e documentos da sustentação oral (fls. 179-185), salientando-
se que as justificativas aos apontamentos efetuados pelo RTC 493/2015, corroboradas 
pela ITC 749/2019, foram suficientes para sanear os indicativos de irregularidades 
levantados. 

Considerando-se o afastamento dos indicativos de irregularidade descritos nos itens 2.1 
e 2.2 desta peça técnica, opina-se no sentido de que esta Corte de Contas emita parecer 
prévio destinado ao legislativo municipal de Jaguaré recomendando-se a APROVAÇÃO 
DAS CONTAS da Prefeitura Municipal de Jaguaré, de responsabilidade do Sr. Rogério 
Feitani, Prefeito Municipal durante o exercício de 2013, na forma do art. 80 da Lei 
Complementar 621/2012. 

Vitória, 2º de fevereiro de 2017. 
[...]” 
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O Ministério Público de Contas assim conclui em seu Parecer 775/2017: 

“[...] 

O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no 
exercício de suas atribuições institucionais, com fundamento no inciso II do art. 55 da Lei 
Complementar nº 621/2012

5
 e no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar estadual nº 

451/2008
6
, manifesta-se em consonância com a proposição da Secretaria de Controle 

Externo de Contas - SecexContas, constante na Manifestação Técnica 87/2017-7 (fl. 
188/200), cuja proposta de encaminhamento encontra-se abaixo transcrita, 
recomendando-se a emissão de parecer prévio no sentido da APROVAÇÃO das contas 
do exercício de 2013 (art. 80, I, da LC 621/2012

7
), da Prefeitura Municipal de Jaguaré, 

sob responsabilidade do senhor Rogério Feitani: 

[...] 

Não obstante a emissão de parecer prévio no sentido da aprovação, considerando que 
a prestação de contas de Jaguaré, referente ao exercício de 2013, foi encaminhada de 
forma incompleta a este Tribunal, por meio do Ofício 142/2014 (fl. 01), no dia 15 de 
abril de 2014; considerando que a regularidade e integridade dos documentos 
encaminhados para análise somente se deu no dia 07 de julho de 2015, após 
descumprimento do Termo de Notificação 2028/2014 (fl. 11); considerando, 
portanto, a inobservância do prazo regimental, definido no art. 139

8
, para 

encaminhamento das contas, o qual prescreve como data máxima de envio o dia 31 de 
março do exercício seguinte; considerando que a inobservância do prazo para 
envio da prestação de contas possibilita o exercício da competência desta Corte 
de Contas para aplicar multa ao Responsável, conforme redação do art. 1º, XXXII,

9
 e 

art. 135, VIII
10

, ambos da Lei Complementar 621/2012; pugna-se pela aplicação de 
multa ao senhor Rogério Feitani ante a inobservância do prazo para o 

                                                 
5
  Art. 55. São etapas do processo: 

[...] 
II – o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, nas hipóteses previstas em lei ou 
no Regimento Interno; 

6
   Art. 3º Compete aos Procuradores Especiais de Contas, além de outras atribuições estabelecidas 

na Norma Interna do Ministério Público Especial de Contas: 
[...] 
II - emitir parecer escrito em todos os processos sujeitos à apreciação do Tribunal na forma que 
dispuser a Norma Interna do Ministério Público Especial de Contas e a Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas, com exceção dos processos administrativos internos; 

7
  Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser:  

I - pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada, de forma clara e objetiva, a exatidão 
dos demonstrativos contábeis, a compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os 
resultados da execução orçamentária, a correta realocação dos créditos orçamentários e o 
cumprimento das normas constitucionais e legais; 

8
  Art. 139. Salvo disposição legal ou regulamentar em contrário, os processos de prestações de 

contas deverão ser encaminhados anualmente, até o dia 31 de março do exercício seguinte. 
9
  Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e 

dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei 
Complementar, compete:  
[...] 
XXXII - impor multas por infração a legislação contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, a normas estatutárias correlatas, por inobservância de prazos legais ou 
regulamentares fixados pelo Tribunal de Contas e por descumprimento de suas decisões, bem 
como aplicar aos responsáveis outras penalidades administrativas previstas em lei; 

10
  Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou 

valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos 
responsáveis por: 
[...]  
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos e/ou informações que compõem a 
prestação de contas; 
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encaminhamento de toda a documentação que compõe as contas sob sua 
responsabilidade. 

Vitória, 23 de fevereiro de 2017 
 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 
Procurador Especial de Contas 

Entendo no mesmo sentido do Parecer 775/2017 da lavra do Procurador de Contas 

Heron Carlos Gomes de Oliveira, pela aplicação de multa com amparo no art. 1º, 

inciso XXXII e na forma do art. 135, inciso VIII, da Lei Complementar 621/2012, por 

inobservância do prazo regimental no encaminhamento das contas de 2013, definido 

no art. 139 do RITCEES, para encaminhamento das contas, o qual prescreve como 

data máxima de envio o dia 31 de março do exercício seguinte à competência das 

contas. 

Para tanto, voto para que seja essa sanção objeto de processo apartado, com 

abertura de novo contraditório, com amparo no art. 281 do RITCEES, uma vez que 

nesses autos processa-se a prestação de contas anual do Chefe do Executivo, em 

que a Corte de Contas não profere julgamento, mas sim parecer prévio, sujeito a 

controle do Poder Legislativo Municipal.  

DE outra banda, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações 

da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, as razões para 

sugestão de emissão de Parecer pela Aprovação das Contas relativas ao exercício 

financeiro de 2013 do senhor Rogerio Feitani – Prefeito Municipal de Jaguaré em 

2013 são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria. 

 
3 DISPOSITIVO 

 

Face ao exposto, encampando em parte o entendimento contido na Manifestação 

Técnica 87/2017 e integralmente o entendimento contido no Parecer 775/2017 do 

Ministério Público Especial de Contas, com fulcro no artigo 80, inciso I, da Lei 

Complementar n.º 621/2012, c/c art. 71, inciso II da Constituição Estadual, VOTO: 
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3.1 Pela emissão de PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal a 

APROVAÇÃO das contas do senhor Rogerio Feitani – Prefeito Municipal de 

Jaguaré, relativas ao exercício financeiro de 2013. 

3.2 Pela formação de autos apartados, nos termos do art. 134, inciso III e §2º, e 

art. 281 do RITCEES, com a finalidade de responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito 

Municipal pelo descumprimento no prazo de encaminhamento da prestação de 

contas de 2013 do executivo municipal de Jaguaré, como previsto no art. 135, inciso 

VIII da LC 621/2012. 

 

PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2747/2014, RESOLVEM os 

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

Santo, em sessão realizada no dia vinte e nove de março de dois mil e dezessete, à 

unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de 

Macedo: 

1. Recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação da Prestação de Contas Anual 

da Prefeitura Municipal de Jaguaré, sob a responsabilidade do senhor Rogério 

Feitani, relativa ao exercício financeiro de 2013; 

2. Formar autos apartados, nos termos do art. 134, inciso III e § 2º, e art. 281 do 

Regimento Interno, com a finalidade de responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito 

Municipal pelo descumprimento no prazo de encaminhamento da prestação de 

contas de 2013 do executivo municipal de Jaguaré, como previsto no art. 135, inciso 

VIII da Lei Complementar 621/2012; 

3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. 

 

Composição  

Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação o senhor conselheiro Sebastião 

Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor conselheiro em substituição Marco 
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Antonio da Silva e a senhora conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas. 

Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de 

Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de 

Contas. 

Sala das Sessões, 29 de março de 2017. 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição  

 

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Convocada 

 

Fui presente: 

 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões 
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