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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PREFEITO) – 

EXERCÍCIO DE 2012 – PARECER PRÉVIO PELA 

REJEIÇÃO – FORMAR AUTOS APARTADOS - 

DETERMINAR – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR. 

O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA: 

1.  DO RELATÓRIO: 

Tratam os presentes autos das contas anuais dos Srs. IVAN LAUER (período de 

01/01 a 21/06 e 21/09 a 31/12/2012) e VALDEZ FERRARI (período 22/06 a 

20/09/2012), Prefeitos Municipais da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, exercício 

de 2012. 

Esta Prestação de Contas Anual foi encaminhada ao Tribunal de Contas pelo gestor, 

Sr. Eraldino Jann Tesch, tempestivamente, em 1º de abril de 2013, através do ofício 
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161/2013-GP, e analisada pelo corpo técnico conforme Relatório Técnico Contábil 

219/2013 (fls. 792-839), que apontou os seguintes indicativos de irregularidades. 

Indicativo de Irregularidade Base Normativa Responsáveis 

5.1.A - Não recolhimento de 

contribuições previdenciárias 

patronais; 

Art. 195, inciso I, da Constituição 

Federal/1988; art. 1º, inciso II, da 

Lei Federal 9.717/1998; art. 30, 

inciso I, alínea b, da Lei Federal 

nº 8.212/1991; e art. 15, caput, da 

Lei Federal nº 8.036/1990; 

Srs. Ivan Lauer e Valdez 

Ferrari 

5.1.B - Não recolhimento de 

contribuições previdenciárias 

retidas dos servidores; 

Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, 

Inc. I, alíneas a e b e art. 37 da 

Constituição da República; 

Srs. Ivan Lauer e Valdez 

Ferrari 

6.5.1 - Obrigação de despesas 

contraída nos dois últimos 

quadrimestres do mandato sem 

disponibilidade financeira 

suficiente para o seu 

pagamento; 

Art. 42 da Lei 101/00  Sr. Ivan Lauer 

 

Adotando o mesmo entendimento, manifestou-se a Secretaria de Controle Externo 

competente (ITI 765/2013, fl. 839), assim como o Conselheiro Relator (DECM 

907/2013, fl. 842), opinando pela citação. Nesse sentido, foi o Sr. Valdez Ferrari 

citado para apresentar justificativas sobre os itens 5.1 A e 5.1 B do RTC 219/2013 

(fls. 844-845), encaminhando razões e documentos acostados às fls. 848/931. 

Porém, verifica-se nos autos (fls. 846, 933 e 934) que não foi possível citar o Sr. 

Ivan Lauer por meio de correspondência registrada (Aviso de Recebimento – 

AR), com relação aos itens 5.1 A, 5.1 B e 6.5.1 do RTC 219/2013, tendo sido 

determinada a citação por Edital pela relatoria (fls. 936). Dessa forma, em 13 de 

fevereiro de 2014, foi publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do 

Espírito Santo o Edital de Citação 17/2014 (fls. 937).   
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Transcorrido o prazo estipulado no Edital de Citação 17/2014 para apresentação de 

justificativas pela defesa, foi o Sr. Ivan Lauer declarado revel, conforme Decisão 

TC 2031/2014 (fl. 946). 

Em 17 de setembro de 2014, o Processo TC 2294/2013, versando acerca de 

representação oferecida pelo Prefeito do Município de Vila Pavão no exercício 

de 2013, Sr. Eraldino Jann Tesch, foi apensado ao presente processo de PCA, 

conforme deliberação (Processo TC 2294/2013, fl. 116). 

Registra-se que, por determinação Plenária, o Processo TC 2294/2013 foi analisado 

simultaneamente a esta Prestação de Contas Anual, cuja análise está registrada na 

Instrução Técnica Inicial 760/2013 (Processo TC 2294/2013, fls. 56-59). Ao fim, foi 

sugerida a citação do responsável, Sr. Ivan Lauer (Prefeito do Município no período 

de 01/01 a 21/06 e 21/09 a 31/12/2102) em face do indício de irregularidade pela 

assunção de obrigação nos dois últimos quadrimestres do mandato sem 

disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento, de maneira coincidente à 

proposta pelo item 6.5.1 do RTC 219/2013. 

Sendo assim, devidamente informado pela unidade técnica (Processo TC 

2294/2013, fl. 115) de que os fatos narrados na ITI 760/2013 eram objeto de 

apuração e análise no processo de Prestação de Contas Anual, o Relator 

determinou (Processo TC 2294/2013, fl. 116), em 12 de setembro de 2014, o 

apensamento do referido processo à Prestação de Contas Anual para 

prosseguimento do feito. 

Posteriormente, encaminhados os autos à 5ª Secretaria de Controle Externo, foram 

analisados os indícios de irregularidade apontados no RTC 219/2013 e na ITI 

760/2013 (Processo TC 2294/2013, fls. 57-59), elaborando-se a Instrução Contábil 

Conclusiva – ICC 173/2014 (fls. 953-967), cuja opinião fora pela rejeição das 

contas. 

Registre-se que o Sr. Ivan Lauer protocolizou expediente (fls. 979-983) no qual 

requereu nova citação. Sobre o referido pedido consta Manifestação Técnica (fls. 

973-976), assim como de parecer do Ministério Público de Contas pugnando pelo 

prosseguimento do feito (fls. 987-988), posicionamento acompanhado pelo Relator e 
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pela Primeira Câmara (Decisão TC 4235/2015, fl. 1012), determinando o 

encaminhamento dos autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Conclusivas – NEC. 

Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas 

para analise dos encaminhamentos propostos pela ICC 173/2014, apresenta-se a 

Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3451/2015 (fls. 1014-1034), sugerindo a 

rejeição das contas e aplicação de multa. 

Na sequência, o Ministério Público manifesta entendimento reiterado de que as 

irregularidades em questão consubstanciam graves violações à norma, pugnando 

emissão de parecer prévio recomendando ao Legislativo Municipal a rejeição das 

contas do Executivo Municipal de Vila Pavão. Além disso, propõe a formação de 

autos apartados para a responsabilização pessoal do agente político pelo 

descumprimento da Lei 10.028/2000, assim como de emissão de determinação ao 

Poder Executivo Municipal. 

Ato contínuo, o Conselheiro Relator em substituição, Sr. Marco Antônio da Silva, 

emite relatório e voto para efeito de deliberação da Primeira Câmara deste Egrégio 

Tribunal de Contas. Conforme relatório do Conselheiro (Voto 1353/2016, fls. 1045-

1058), em face aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haveria 

necessidade de nova citação aos gestores em relação ao item 6.5.1 do RTC 

219/2013. Dessa forma, o Voto se fez pela reabertura do contraditório, opinião 

devidamente acompanhada pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas 

(Decisão Preliminar 1191/2016, fl. 1061). 

Neste sentido, em cumprimento à decisão, foram citados os Srs. Ivan Lauer (Termo 

de Citação 567/2016, fl. 1062) e Valdez Ferrari (Termo de Citação 568/2016, fl. 

1063), oportunizando-se o encaminhamento de justificativas e/ou documentação, 

referente aos respectivos indicativos de irregularidades constantes no RTC 

219/2013, Voto do Relator 1353/2016 e Decisão Preliminar TC 1191/2016. 

Em resposta, o Sr. Valdez Ferrari encaminhou razões de justificativa e 

documentos acostados às folhas 1070-1091 e o Sr. Ivan Lauer, às folhas 1095-

1106, contendo mídia eletrônica (CD), sendo recomendada, após análise (ITC 

2011/2016, fls. 1112/1141), a rejeição das contas apresentadas, devido à 

manutenção das irregularidades relativas ao não recolhimento de 
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contribuições previdenciárias patronais, contribuições de servidores e 

obrigação de despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de 

mandato; a emissão de acórdão para aplicação de multa em razão da infração 

ao art.42 e, por fim, que fosse dada ciência ao Sr. Eraldino Jann Tesch, 

Representante no Processo TC 2.294/2013 (Apenso), do teor da Decisão final a 

ser proferida por este Egrégio TCEES. 

Nesse sentido, a douta Procuradoria de Contas acompanhou o pronunciamento da 

área técnica na íntegra, conforme parecer PPJC 1981/2017 (fls. 1149/1154), 

ratificando o parecer PPJC 46/2016 (fls. 1036/1041).  

Na 7ª sessão da 1ª Câmara, decidiu-se pelo sobrestamento dos autos até 

ulterior decisão no Processo TC 4.003/2013, conforme notas taquigráficas (Peça 

Complementar 675/2014, fls. 1160/1163). 

Ato contínuo, os autos foram remetidos ao Conselheiro Relator, que, face à decisão 

colegiada em 15/05/2017, 15ª Sessão, pugnou por retornar os autos à área 

técnica, no sentido de converter o julgamento em diligência, de forma a 

conferir a correta interpretação ao disposto no art. 42 da LRF, nos termos do 

Voto 2828/2017 (fls. 1166/1170). 

Na 16ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, decidiu-se (Decisão 1179/2017, fls. 

1172/1178), por unanimidade, converter o presente julgamento em diligência, 

encaminhando-se à SEGEX, para que promova junto à Secretaria de Controle 

Externo competente, a elucidação da questão, se necessário, in loco, confrontando-

se os empenhos considerados pela área técnica com os demonstrativos de 

contração de obrigações, observadas às contratações devidas, de forma a conferir a 

correta interpretação ao disposto no artigo 42, da Lei Complementar nº 101/2000. 

Assim, a fim de dar fiel cumprimento a Decisão 1179/2017 da Primeira Câmara, 

foram os autos remetidos ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade – 

NContas que elaborou a Manifestação Técnica 00929/2017-9, onde realizou o 

confronto entre todos os empenhos considerados pela área técnica, na apuração do 

disposto no artigo 42, da Lei Complementar 101/2000, com os demonstrativos de 

contração de obrigações e sugeriu manter a irregularidade do item “obrigação de 

despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem 
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disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento” (Item 6.5.1 do RTC 

219/2013). 

O Ministério Público de Contas, através do Parecer 4059/2017-2, de lavra do Dr. 

Luciano Vieira, pugnou pela rejeição das contas do Executivo Municipal de Vila 

Pavão. Além disso, propôs a formação de autos apartados para a responsabilização 

pessoal do agente político pelo descumprimento da Lei 10.028/2000, assim como de 

emissão de determinação ao Poder Executivo Municipal. 

Em seguida o Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira solicitou 

vistas do processo na 23º Sessão Ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia 

25/07/2018 e apresentou Parecer-Vista 3743/2018-7 pugnando pelo julgamento 

expresso pelo colegiado do item 2.1 da Manifestação Técnica 929/2017, ratificando 

os termos do Parecer PPJC 4059/2017 (fl. 1202/1204), no sentido de emissão de 

PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal de Vila Pavão a 

REJEIÇÃO das contas e, pela formação de autos apartados, bem como pela 

expedição de determinações no tocante aos apontamentos subsistentes do Relatório 

Técnico – RT 441/2018, sob pena de sobressair Acórdão nulo dos presentes autos, 

com fundamento no artigo 7017 da Lei Complementar 621/2012 c/c os artigos 287, § 

2º18 e 489, incisos II e III,19 ambos do CPC. 

No entanto, seguindo os Votos do Relator, voto 5123/2018-7 e voto 

complementar 5124/2018-1, Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, 

decidiram, por maioria, os componentes da Primeira Câmara, por afastar o 

indicativo de irregularidade apontado no item 5.1.B do RTC 00219/2013, por 

considerar prejudicada a análise do item 6.5.1, considerando que a 

metodologia utilizada pela área técnica não permite elementos suficientes para 

formação de convicção quanto a irregularidade e por manter com ressalva o 

item 5.1.A, logo decidiram por emitir, na 29º Sessão Ordinária da Primeira 

Câmara, realizada no dia 05/09/2018, o Parecer Prévio  TC 097/2018, 

recomendando ao Poder Legislativo municipal a aprovação com ressalva das 

contas do município de Vila Pavão, referente ao exercício de 2012, bem como 

por expedir determinações. 
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Ocorre que o Ministério Público Especial de Contas do Estado do Espírito 

Santo - MPEC, por intermédio do Procurador Luciano Vieira, interpôs Recurso de 

Reconsideração em face do Parecer Prévio TC 97/2018 – Primeira Câmara, 

proferido nos presentes autos, sendo autuado nesta Corte de Contas sob o processo 

TC 3099/2019-7, onde pugnou pelo recebimento, conhecimento e provimento 

do presente recurso a fim de declarar a nulidade do referido Parecer Prévio e 

que seja emitido novo Parecer Prévio recomendando a Câmara Municipal de 

Vila Valério a Rejeição das Contas do Executivo Municipal, referente ao 

exercício de 2012, tendo em vista a prática das infrações descritas nos itens 

5.1.A, 5.1.B E 6.5.1 do RTC 00219/2013, visto que configuram grave violação à 

norma constitucional e legal. 

O presente recurso foi conhecido pelo relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna 

de Macedo, conforme Decisão Monocrática 0308/2019 que também decidiu 

notificar os responsáveis,  Srs. Ivan Lauer e Valdez Ferrari, e concedeu o prazo 

improrrogável de 30 dias para apresentarem suas contrarrazões recursais. 

Ato contínuo, foi disponibilizada a notificação aos responsáveis no Diário 

Oficial Eletrônico do dia 12/04/2019, conforme Certidão 1503/2019-1, entretanto 

os gestores notificados não apresentaram suas razões de justificativas nem 

documentos, conforme consta do Despacho 23245/2019-2 do NCD. 

Assim, seguiram os autos ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – 

NRC que elaborou a Instrução Técnica de Recurso 327/2019-1 e concluiu pelo 

provimento ao recurso interposto, reconhecendo-se a nulidade suscitada, para que 

seja proferido novo parecer prévio relativo à prestação de contas anual do Município 

de Vila Pavão referente ao exercício de 2012, de responsabilidade dos Srs. Ivan 

Lauer e Valdez Ferrari, a fim de escoimar os vícios de contradição e omissão 

contidos no Parecer Prévio 97/2018 – Primeira Câmara, entendimento este 

encampado pelo Ministério Público de Contas no Parecer 01991/2020-1. 

Dando prosseguimento ao feito, decidiu o Plenário desta Corte de Contas, através 

do Parecer Prévio TC 00081/2020-1, dar total provimento ao recurso, 

reconhecendo-se a nulidade suscitada, para que seja proferido novo parecer prévio 

relativo à prestação de contas anual do Município de Vila Pavão referente ao 
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exercício de 2012, de responsabilidade dos Srs. Ivan Lauer e Valdez Ferrari, a fim 

de sanar os vícios de contradição e omissão contidos no Parecer Prévio 97/2018 – 

Primeira Câmara. 

Por fim, vieram os autos a este gabinete para conhecimento e providências 

necessárias, tendo em vista a nulidade do Parecer Prévio TC-097/2018 declarada 

pelo Parecer PrévioTC-081/2020, prolatado nos autos do TC 3099/2019 em apenso. 

Diante disso, apresentei o Voto do Relator 03496/2020-2, onde entendi por 

determinar o retorno dos autos para manifestação da área técnica com a finalidade 

de juntar aos presentes autos a descrição detalhada da metodologia de cálculo 

aplicada por essa Corte na apreciação das contas dos Prefeitos no exercício de 

2008 para apurar se houve insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar 

com as obrigações de despesas contraídas em final do mandato pelo gestor (art. 42 

da LRF), bem como por determinar a aferição, com base da metodologia 

empregada, se houve Insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar com as 

obrigações de despesas contraídas em final do mandato (art. 42 da LRF), nas 

contas do Prefeito Municipal de Vila Pavão no exercício de 2012. Tal entendimento 

foi seguido pelos demais membros da Segunda Câmara, conforme Decisão 

01534/2020-1. 

Seguiram os autos ao NContas que elaborou a Manifestação Técnica 00001/2021-

9 onde afirmou que a aferição do cumprimento do artigo 42 da LRF não fez parte do 

escopo de análise da PCA de 2008 e que a apuração realizada foi feita em sede de 

fiscalização, logo opinou que não compete aquele Núcleo Técnico a descrição da 

metodologia empregada em 2008, bem como a apuração realizada, entendimento 

este também encampado pelo Ministério Público de Contas, segundo Parecer 

0142/2021-1 do Procurador Dr. Luciano Vieira, que reiterou os termos dos Pareceres 

01981/2016-8 e 4059/2017-2. 

Tendo em vista que a Decisão 1534/2020-1 - 2ª Câmara determinou o retorno dos 

autos para manifestação da área técnica com a finalidade de juntar aos presentes 

autos a descrição detalhada da metodologia de cálculo aplicada por essa Corte na 

apreciação das contas dos Prefeitos no exercício de 2008 para apurar se houve 

insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar com as obrigações de 
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despesas contraídas em final do mandato pelo gestor (art. 42 da LRF), bem como 

que fosse aferido, com base na metodologia aplicada em naquele exercício se 

houve insuficiência de disponibilidade financeira para arcar com as obrigações 

contraídas no final do mandato, nas contas do Prefeito Municipal de Vila Pavão, no 

exercício de 2012, e, após manifestação do Núcleo de Controle de Controle Externo 

de Contabilidade – NCE, Manifestação Técnica 001/2021-9, verifiquei que a 

determinação prevista na Decisão 1534/2020-1 não foi cumprida. Assim, 

encaminhei os autos a SEGEX para que fosse providenciada a manifestação técnica 

pelo setor competente, conforme Despacho 05169/2021-9. 

Ato contínuo, baixaram os autos no Núcleo de Controle Externo de Auditoria e 

Gestão Fiscal – NGF, que elaborou a Manifestação Técnica 01937/2021-3 onde 

apresentou, no item 2.1 da manifestação, a descrição detalhada da 

metodologia empregada, no entanto, restou prejudicada a aferição do 

cumprimento ou descumprimento do art. 42 da LC 101/2000 nas contas do 

Prefeito Municipal de Vila Pavão, relativas ao exercício de 2012, pois não foi 

possível levantar algumas informações necessárias à análise, logo opinou pela 

realização de diligência externa junto a Prefeitura Municipal de Vila Pavão para 

requisição de documentos e informações necessários e imprescindíveis ao 

cumprimento da Decisão 1.534/2020-1 – 2ª Câmara. 

Tal propositura foi anuída pelo Órgão Ministerial, segundo Parecer 05108/2021-2, 

de lavra do Dr. Luciano Vieira. 

Diante disso, votei, conforme Voto 05134/2021-5, por realizar diligência externa a 

fim de requisitar documentos e informações necessários a análise do indicativo de 

irregularidade, entendimento este acompanhado pelos demais membros do 

colegiado da Segunda Câmara, conforme Decisão 03423/2021-1. 

Devidamente notificado, Termo de Notificação 02187/2021-1, o atual gestor 

responsável pelo Município encaminhou os documentos solicitados, conforme 

arquivos Peças Complementares 02301 a 2310/2022-8. 

Em seguida a equipe técnica analisou a documentação 

acostada e elaborou a Manifestação Técnica 01598/2022-7 onde concluiu 
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que o Poder Executivo apresentou insuficiência de caixa para as 

obrigações assumidas no valor total de R$ 754.907,53, demonstrando um 

agravamento da situação fiscal nos dois últimos quadrimestres do exercício 

financeiro de 2012. 

Por derradeiro o Parquet de Contas, se manifestou, através do 

Parecer 01844/2022-9, pela rejeição das contas das contas do Poder 

Executivo de Vila Pavão, referente ao exercício de 2012. 

É o Relatório. Passo a fundamentar. 

VOTO 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO: 

Analisados os autos, verifico que a área técnica, por meio do Relatório Técnico 

00219/2013-3, constatou o atendimento aos seguintes limites constitucionais e 

legais: 

 Despesa com Pessoal 

 Dívida Consolidada do Município; 

 Operação de crédito e concessão de garantias; 

 Aplicação de recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do 
Ensino; 

 Aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde; e 

 Transferências de recursos ao Poder Legislativo. 

No tocante à Remuneração de Agentes Políticos observou que as despesas com a 

remuneração, durante o exercício de 2013, não extrapolaram os valores previstos 

em lei. 

Assim, estou acatando o posicionamento do corpo técnico por meio do RT 

00219/2013-3, quanto a regularidade dos itens em destaque. 
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Todavia, em análise aos aspectos previdenciários, bem como da contração de 

despesas nos dois últimos quadrimestres, verificou-se que foram apontados indícios 

de irregularidades, sendo objeto de citação dos responsáveis. 

Após apresentação das justificativas pelos responsáveis, a área técnica opinou nos 

termos da Instrução Contábil Conclusiva 00173/2014-3 e da Instrução Técnica 

Conclusiva 03451/2015-9, sendo acompanhado pelo Ministério Público de Contas 

(Parecer nº 0046/2016-1), no seguinte sentido: 

(...) 

2  CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

2.1 Registra-se, da análise contábil (ICC 173/2014), que foram observados 

e cumpridos os limites constitucionais mínimos em Ações e Serviços 

Públicos de Saúde, Manutenção do Ensino e na Remuneração dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica; que foi observado o limite 

máximo de Despesas com Pessoal e  remuneração do prefeito, vice-

prefeito bem como o limite de endividamento. 

2.2  Na forma da análise exposta, as justificativas e documentos 

apresentados não foram suficientes para elidirem as seguintes 

irregularidades apontadas no RTC 219/2013 (TC 3217/2013) e ITI 

760/2013 ( TC 2294/2013), analisados na  Instrução Contábil Conclusiva 

ITC 173/2014: 

2.2.1  Não recolhimento de contribuições previdenciárias patronais; 

(Item 5.1.A do RTC 219/13)   

Base normativa: Art. 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, 

inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal 

nº 8.212/1991; e art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990. 

RESPONSÁVEIS:   

Ivan Lauer (Prefeito Municipal - 01/01 a 21/06 e 21/09 a 

31/12/2102) 

Valdez Ferrari (Prefeito Municipal -  22/06 a 20/09/2012) 
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2.2.2. Não recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos 

servidores; (Item 5.1.B do RTC 219/13)  

Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e b e art. 

37 da Constituição da República 

RESPONSÁVEIS:   

Ivan Lauer (Prefeito Municipal - 01/01 a 21/06 e 21/09 a 

31/12/2102) 

Valdez Ferrari (Prefeito Municipal -  22/06 a 20/09/2012) 

 

2.2.3. Não recolhimento de contribuições previdenciárias patronais; 

(Item 5.1.A do RTC 219/13)  

Base normativa: Art. 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, 

inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal 

nº 8.212/1991; e art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990 

RESPONSÁVEL:   

Ivan Lauer (Prefeito Municipal - 01/01 a 21/06 e 21/09 a 

31/12/2102) 

2.2.4. Não recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos 

servidores; (Item 5.1.B do RTC 219/13)  

Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e b e art. 

37 da Constituição da República 

RESPONSÁVEL:   

Ivan Lauer (Prefeito Municipal - 01/01 a 21/06 e 21/09 a 

31/12/2102) 
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2.2.5. Obrigação de despesas contraída nos dois últimos 

quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente 

para o seu pagamento; (Item 6.5.1 do RTC 219/13) 

 Base normativa: art. 42 da Lei 101/00 

RESPONSÁVEL:   

Ivan Lauer (Prefeito Municipal - 01/01 a 21/06 e 21/09 a 

31/12/2102) 

2.3. Face o exposto, opina-se, diante do preceituado no Art. 319, §1º, 

inciso IV da Resolução TC 261/2013, no sentido de que: 

2.3.1  seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando a REJEIÇÃO  das 

contas do senhor Valdez Ferrari, Prefeito Municipal frente à Prefeitura 

Municipal de Vila Pavão no exercício de 2012, no período de 22/06 a 

20/09/2012, na forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar 

nº 621/2012; 

2.3.2 seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando a REJEIÇÃO  das 

contas do senhor Ivan Lauer, Prefeito Municipal frente à Prefeitura 

Municipal de Vila Pavão no exercício de 2012, nos períodos 

compreendidos entre - 01/01 a 21/06/2012 e entre 21/09 a 31/12/2102 na 

forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012; 

2.3.3  em razão da infração ao art. 42 da Lei Complementar 101/2012, nos 

termos do art. 454 do RITCCES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013, 

sugere-se a aplicação da multa da prevista no art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei 

10.028/2000, ao Sr. Ivan Lauer. 

2.4. Por fim, considerando que a matéria tratada na representação em 

apenso foi tratada no item II.III da ICC 173/2014, sugere-se que seja dada 

ciência ao Representante no Processo TC 2294/2013 - Sr. Eraldino 

Jann Tesch, atual Prefeito do Município de Vila Pavão -  do teor da 

Decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES, conforme preconiza 

o art. 307, § 7º, da Res. TC 261/20131. 

                                                 
1
 Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 

20, inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise. 
(...) 
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Em seguida, votou o relator pela necessidade de nova citação ao gestores para 

apresentarem suas razões de justificativas e documentos em relação ao item 6.5.1 

(Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem 

disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento) do RTC 219/2013, voto 

este acompanhado pelos integrantes da Primeira Câmara, que concederam o prazo 

de 30 dias para os responsáveis encaminharem a esta Corte de Contas justificativas 

e documentos referentes aos indicativos de irregularidades constantes do RTC 

219/2013, conforme Decisão Preliminar 1191/2016. 

Nesse sentido, retornaram os autos a área técnica para análise das justificativas e 

documentos apresentados pela defesa, sendo elaborada a Instrução Técnica 

Conclusiva 02011/2016 que assim entendeu: 

6 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de 

Vila Pavão, exercício financeiro de 2012, formalizada de acordo com a 

Resolução TC 182/2002 e alterações posteriores.  

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, 

conclui-se que, dos apontamentos propostos pelo RTC 219/2013, 

permanecem as irregularidades constantes dos itens 5.1 A, 5.1 B e 6.5.1, 

referente ao não recolhimento de contribuições previdenciárias patronais, 

contribuições de servidores e obrigação de despesas contraídas nos dois 

últimos quadrimestres do mandato. 

Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, §1º, IV2 da Res. 

TC 261/2013, conclui-se opinando por: 

 Emissão de PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal 

de Vila Pavão, recomendando a REJEIÇÃO das contas do Sr. Ivan 

Lauder, Prefeito Municipal durante o exercício de 2012 (01/01 a 

21/06 e 21/09 a 31/12/12), nos termos do art. 80, inciso III, da Lei 

                                                                                                                                                         
§ 7

o
 O representante será cientificado da decisão do Tribunal. 

2
 Art. 319. Na fase final da instrução dos processos, constitui formalidade essencial, além do exame da unidade competente, a 

elaboração da instrução técnica conclusiva. 
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Complementar 621/20123; e do art. 132, inciso III, do Regimento 

Interno (Resolução TC 261/20134); 

 Emissão de PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal 

de Vila Pavão, recomendando a REJEIÇÃO das contas do Sr. 

Valdez Ferrari, Prefeito Municipal durante o exercício de 2012 (22/06 

a 20/09/12), nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar 

621/2012; e do art. 132, inciso III, do Regimento Interno (Resolução 

TC 261/2013); 

 Emissão de acórdão para aplicação da multa prevista no art. 

5º, parágrafo 1º e 2º, da Lei 10.028/2000, em razão da infração ao 

art. 42 da Lei Complementar 101/2000, nos termos do art. 454 do 

RITCES, aprovado pela Resolução TC 261/2013. 

Por fim, considerando que a matéria tratada na representação em apenso 

encontra-se devidamente analisada no item 2.3 desta Instrução Técnica 

Conclusiva, sugere-se que seja dada ciência ao Representante no 

Processo TC 2294/2013 (Sr. Eraldino Jann Tesch, atual Prefeito do 

Município de Vila Pavão) do teor da Decisão final a ser proferida por este 

Egrégio TCEES, conforme preconiza o art. 307, § 7º, da Resolução TC 

261/20135. 

Nesse sentido, o Parquet de Contas acompanhou o pronunciamento da área 

técnica, conforme parecer PPJC 1981/2017. 

Em seguida, decidiram os Conselheiros da Primeira Câmara pelo sobrestamento dos 
autos até ulterior decisão nos autos do processo TC 4003/2013.  

Após isso, decidiu o colegiado da Câmara, conforme Decisão 1179/2017 por 
retornar os autos à área técnica, no sentido de converter o julgamento em 
diligência, a fim de conferir a correta interpretação ao disposto no art. 42 da 
LRF, nos termos do Voto 2828/2017 do relator. 

                                                 
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. 132. A emissão do parecer prévio sobre as contas dos governos estadual ou municipal 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. 
5
 Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 

20, inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise. 
(...) 
§ 7

o
 O representante será cientificado da decisão do Tribunal. 
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Assim, a fim de dar fiel cumprimento a Decisão 1179/2017 a equipe técnica elaborou 
a Manifestação Técnica 00929/2017-9 que assim concluiu: 

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

A presente análise pautou-se nos termos propostos pelo relator, conforme Voto 
2828/2017, parte integrante da Decisão 1179/2017, fls. 1172/1178, da 1ª Câmara. 

Nesse sentido, foram confrontados todos os empenhos considerados pela área 
técnica, na apuração do disposto no artigo 42, da Lei Complementar 101/2000, com 
os demonstrativos de contração de obrigações, observadas às contratações 
devidas. 

Dessa forma,  sugere-se o encaminhamento ao relator, para prosseguimento do 
feito, mantendo-se a propositura pela irregularidade do item “obrigação de 
despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem 
disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento” (Item 6.5.1 do RTC 
219/2013). 

O Ministério Público de Contas, através do Parecer 4059/2017-2, de lavra do Dr. 

Luciano Vieira, pugnou pela rejeição das contas do Executivo Municipal de Vila 

Pavão. Além disso, propôs a formação de autos apartados para a responsabilização 

pessoal do agente político pelo descumprimento da Lei 10.028/2000, assim como de 

emissão de determinação ao Poder Executivo Municipal.  

Em seguida o Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira 

apresentou Parecer-Vista 3743/2018-7 pugnando pelo julgamento expresso pelo 

colegiado do item 2.1 da Manifestação Técnica 929/2017, ratificando os termos do 

Parecer PPJC 4059/2017 (fl. 1202/1204), no sentido de emissão de PARECER 

PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal de Vila Pavão a REJEIÇÃO das 

contas e, pela formação de autos apartados, bem como pela expedição de 

determinações no tocante aos apontamentos subsistentes do Relatório Técnico – RT 

441/2018, sob pena de sobressair Acórdão nulo dos presentes autos, com 

fundamento no artigo 70 da Lei Complementar 621/2012 c/c os artigos 287, § 2º 

e 489, incisos II e III, ambos do CPC. 

Pelo exposto, verifico que assim se posicionou o corpo técnico desta Corte de 

Contas e o Parquet de Contas, antes do julgamento dos autos, que culminou com o 

Parecer Prévio  TC 097/2018, recomendando ao Poder Legislativo municipal a 

aprovação com ressalva das contas do município de Vila Pavão, referente ao 

exercício de 2012, bem como por expedir determinações. 
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Entretanto o Ministério Público Especial de Contas do Estado do Espírito Santo 

- MPEC, por intermédio do Procurador Luciano Vieira, interpôs Recurso de 

Reconsideração em face do Parecer Prévio TC 97/2018 – Primeira Câmara, 

obtendo êxito em seu intento. 

Por fim, vieram os autos a este relator para conhecimento e providências 

necessárias, tendo em vista a nulidade do Parecer Prévio TC-097/2018 declarada 

pelo Parecer Prévio TC-081/2020, prolatado nos autos do TC 3099/2019 em 

apenso, ocasião em que elaborei o Voto do Relator 03496/2020-2, voto esse 

acompanhado pelos demais integrantes da Segunda Câmara, que assim decidiram, 

segundo Decisão 01534/2020-1: 

(...) 

1. DECISÃO TC-1534/2020-1:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Segunda 
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 

1.1. DETERMINAR o retorno dos autos para manifestação da área técnica com a 
finalidade de juntar aos presentes autos a descrição detalhada da metodologia de 
cálculo aplicada por essa Corte na apreciação das contas dos Prefeitos no 
exercício de 2008 para apurar se houve insuficiência de disponibilidades 
financeiras para arcar com as obrigações de despesas contraídas em final do 
mandato pelo gestor (art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal).  

1.2 DETERMINAR a aferição, com base da metodologia apresentada no item 3.1 
acima, se houve Insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar com as 
obrigações de despesas contraídas em final do mandato (art. 42 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal), nas contas do Prefeito Municipal de Vila Pavão no 
exercício de 2012.  

2. Unânime.   

3. Data da Sessão: 06/11/2020 - 41ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara.  

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Luiz Carlos Ciciliotti 
da Cunha (relator) e Domingos Augusto Taufner. 

5. Membro do Ministério Público de Contas: Procurador de Contas Luciano Vieira. 

 

Diante disso, seguiram os autos ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade- 

NCE que se manifestou através da Manifestação Técnica 0001/2021-9 nos 

seguintes termos: 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 69FB2-8B3DB-67405



PARECER PRÉVIO TC-077/2022 

hm/fbc 
 

  

Tratam os autos da prestação de contas anual de prefeito do município de Vila 
Pavão, exercício de 2012. 

O processo encontra-se regularmente instruído, tendo sido cumpridas todas as 
etapas previstas em Regimento Interno desta Corte de Contas, bem como 
aplicados a mesma metodologia e o mesmo escopo de análise dos demais 
municípios capixabas. 

Entretanto, os autos retornaram a esta unidade técnica com as seguintes 
determinações constantes da Decisão 1534/2020-1 - 2ª Câmara: 

1.1. DETERMINAR o retorno dos autos para manifestação da área técnica 
com a finalidade de juntar aos presentes autos a descrição detalhada da 
metodologia de cálculo aplicada por essa Corte na apreciação das contas 
dos Prefeitos no exercício de 2008 para apurar se houve insuficiência de 
disponibilidades financeiras para arcar com as obrigações de despesas 
contraídas em final do mandato pelo gestor (art. 42 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 

1.2. DETERMINAR a aferição, com base da metodologia apresentada no 
item 3.1 acima, se houve Insuficiência de disponibilidades financeiras para 
arcar com as obrigações de despesas contraídas em final do mandato (art.  
42 da Lei de Responsabilidade Fiscal), nas contas do Prefeito Municipal de 
Vila Pavão no exercício de 2012. 

Especificamente quanto à apuração do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
registre-se que a metodologia aplicada pela área técnica do TCEES é a constante 
na Nota Técnica SEGEX 1/2013, tendo por base a 4ª edição do Manual de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e o Manual de Demonstrativos 
Fiscais (MDF), aprovados pelas Portarias STN 406 e 407/2011 e Portaria Conjunta 
STN-SOF 1/2011. 

Verifica-se também que na apreciação de outros processos de Contas Anuais de 
prefeitos, exercício de 2012, a 2ª Câmara não aplicou o procedimento ora 
solicitado, conforme se verifica, de forma exemplificada, dos processos TC 
2948/2013, 3242/2013 e 3096/2013. 

Pois bem. 

Consultando-se o processo de prestação de contas anual de 2008 de Vila Pavão, 
TC 1879/2009, verificou-se que a aferição do cumprimento do art. 42 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal não fez parte do escopo de análise da prestação de 
contas anual do prefeito, conforme se verifica do Relatório Técnico 113/2009. 
Observando-se outros processos de prestação de contas anual do exercício de 
2008, como por exemplo, TC 1959 e 1894/2009, conclui-se que o requisito legal 
retrocitado de fato não fez parte do escopo de análise daquele exercício 
financeiro, em contas de prefeito. 

Em consulta ao processo de fiscalização, porém, foi identificado no Relatório de 
Auditoria Ordinária 149/2010, exercício de 2008, processo TC 6964/2009, da 
Prefeitura de Vila Pavão, a inclusão do item “8 - Aspectos da LRF” contendo a 
apuração do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, houve apuração 
em sede de fiscalização. 

Observou-se do texto do mencionado Relatório de Auditoria Ordinária 149/2010, 
que foram utilizados os seguintes documentos: 

A Aferição do cumprimento do art. 42 da LRF teve como fonte de dados o 
Anexo XIV de (Abril e Dezembro) do Balanço Patrimonial, referentes ao 
exercício de 2008 e outros relatórios contábeis que foram necessários para 
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apuração dos gastos, tais como relação de empenhos liquidados 
cancelados; relação de despesas de exercícios anteriores; restos a pagar 
processados vinculados; restos a pagar não processados (vinculados e não 
vinculados); fluxos contábil de caixa e outros documentos contábeis.[grifo 
nosso] 

Verifica-se do texto acima que foi necessário utilizar-se de documentos 
evidenciando a posição de 30/12/2008, bem como de 30/4/2008, especialmente 
quanto ao saldo contábil de contas bancárias, relação de restos a pagar atualizada 
e empenhos do exercício não pagos, além da fonte de recursos (vinculado e não 
vinculado). 

Desta forma, para atendimento dos itens 1.1 e 1.2 da Decisão 1534/2020-1 - 
2ª Câmara, entendemos que não compete a esta Unidade Técnica a descrição do 
método empregado em 2008, bem como a apuração, uma vez que foi apurado em 
sede de fiscalização e foi utilizada documentação diversa (posição de 30/04). 

Deve-se reforçar também que esta unidade técnica aplicou uma única 
metodologia

6
 para todos os jurisdicionados, no exercício de 2012, tendo em vista o 

princípio constitucional da isonomia. Portando, a aplicação de método diverso é 
técnica e juridicamente inviável, além de temerária. 

Ante o exposto, propomos o encaminhamento dos autos ao relator para o regular 
prosseguimento do feito. 

Em seguida o Douto Ministério Público de Contas, na pessoa do Procurador Luciano 

Vieira, mais uma vez se manifestou, conforme Parecer 00142/2021-1, por anuir a 

proposta técnica contida na Manifestação Técnica 0001/2021-9 e por reiterar os 

termos dos Pareceres do Ministério Público de Contas 01981/2016-8 e 4059/2017-2. 

Todavia, da análise da Manifestação Técnica 00001/2021-9, verifiquei que a 

determinação prevista na Decisão 1534/2020-1 não foi cumprida, ocasião em 

que devolvi os autos a SEGEX para que fosse providenciada a manifestação 

técnica pelo setor competente, conforme Despacho 05169/2021-9. 

Mais uma vez a equipe técnica elaborou a Manifestação Técnica 01937/2021-3 

onde apresentou, no item 2.1, a descrição detalhada da metodologia empregada, no 

entanto, restou prejudicada a aferição do cumprimento ou descumprimento do art. 42 

da LC 101/2000 nas contas do Prefeito Municipal de Vila Pavão, relativas ao 

exercício de 2012, pois não foi possível levantar algumas informações necessárias à 

análise, logo opinou pela realização de diligência externa junto a Prefeitura Municipal 

de Vila Pavão para requisição de documentos e informações necessários e 

imprescindíveis ao cumprimento da Decisão 1.534/2020-1 – 2ª Câmara. 

                                                 
6
 Nota Técnica SEGEX 001/2013, 4ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e no Manual de 

Demonstrativos Fiscais (MDF), aprovados pelas Portarias STN nº 406 e 407/2011 e Portaria Conjunta STN-SOF nº 01/2011. 
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Tal entendimento foi seguido pelo Parquet de Contas, segundo Parecer 0510/2021-

2 e acompanhado por este relator, conforme Voto 05134/2021-5. 

Após regular notificação e apresentação de documentos o 

corpo técnico mais uma vez se manifestou, conforme Manifestação 

Técnica 01598/2022-7, onde concluiu que o Poder Executivo apresentou 

insuficiência de caixa para as obrigações assumidas no valor total de 

R$ 754.907,53, demonstrando um agravamento da situação fiscal nos dois 

últimos quadrimestres do exercício financeiro de 2012. 

Por derradeiro o Órgão Ministerial se manifestou pela rejeição das contas, do 

exercício de 2012, da PM de Vila Pavão, conforme Parecer 01844/2022-9. 

Mediante todo o exposto, passo a análise do mérito quanto às irregularidades que 

foram mantidas pela área técnica: 

 

2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

2.1 – NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

PATRONAIS (Item 5.1 A do RTC 219/2013) 

Base Normativa: Art. 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da 

Lei Federal 9.717/1998; art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal 8.212/1991; e art. 

15, caput, da Lei Federal 8.036/1990. 

Transcrevo abaixo a análise realizada no item 2.1 da ITC 2011/2016-1: 

Conforme relatado pelo RTC 219/2013 (fls. 795-796): 

Do balancete da despesa orçamentária do município verificou-se que foi 

empenhado e liquidado em obrigações patronais com o INSS o valor de R$ 

2.012.611,75, tendo sido pago apenas R$ 1.366.899,67, ficando em restos 

a pagar liquidados R$ 645.712,11, correspondentes a 32% do valor total da 

despesa liquidada do exercício. 
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De acordo com relatório do sistema SISAUD (anexo), não obstante haver 

uma pequena divergência em relação aos demonstrativos da PCA (R$ 

92,68), no exercício de 2012 ficou pendente de pagamento, total ou 

parcialmente, o saldo de R$ 645.619,43 de despesa empenhada e liquidada 

com o INSS, conforme detalhamento: 

Empenho nºs Competência Valor pago Saldo a pagar 

1890 a 1896 jul/12 R$ 1.232,00 R$ 58.514,40 

1901 a 1907 jul/12 R$ 748,00 R$ 18.889,98 

2090 a 2102 ago/12 R$ 4.893,99 R$ 87.838,65 

2105 a 2107 ago/12 R$ 1.073,50 R$ 39.051,89 

2297 a 2309 set/12 R$ 2.779,17 R$ 59.717,90 

2312 a 2314 set/12 R$ 1.487,00 R$ 40.273,51 

2434 a 2438 out/12 R$ 3.206,75 R$ 62.861,54 

2441 a 2442 out/12 R$ 286,00 R$ 38.141,03 

2698 a 2700 nov/12 R$ 3.190,41 R$ 60.344,37 

2704 nov/12 R$ 10.060,36 R$ 30.032,32 

2936 a 2944 dez/12 R$ 8.383,49 R$ 149.953,84 

Total R$ 645.619,43 

Portanto, admitindo-se que apenas o último mês é passível de estar 

pendente de pagamento, dado o prazo de vencimento de recolhimento que 

é dado pela autarquia federal, constata-se que o município não cumpriu 

com os prazos legais de recolhimento das contribuições previdenciárias.  

Ressalta-se que a obrigatoriedade pelo recolhimento das contribuições 

devidas à Seguridade Social é da empresa, conforme dispõe o art. 30, 

inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991; e, no município de Vila 

Pavão, é atribuição do Prefeito a autorização dos pagamentos, conforme 

art. 76, XV da Lei Orgânica do Município. 

Conforme análise acerca deste item na ICC 173/2014 (fls. 955-956): 
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ANÁLISE:  

As guias de pagamentos mencionadas pelo Sr. Valdez Ferrari constam a fls. 

853-931. Analisando-se referida documentação constata-se que foram 

pagos ao INSS: 

 

 

 

 

 

 

A competência de junho/12 não foi objeto de apontamento desta Corte de 

Contas, uma vez que não foi identificado empenho a pagar. 

Quanto às competências de julho e agosto de 2012, nota-se claramente, 

das guias e comprovantes pagos tragos ao processo, que as contribuições 

foram pagas parcialmente, tendo em vista o baixo valor, incompatível, por 

exemplo, comparativamente ao valor pertinente a junho de 2012. 

Além disso, não houve associação aos empenhos pendentes de pagamento 

apontados no Relatório Técnico Contábil, ou seja, não houve comprovação 

de que tais empenhos foram pagos. 

Além disso, da documentação encaminhada, não houve segregação entre 

as contribuições patronais e a retidas de terceiros. 

Diante do exposto, permanece não saneado o item. Cabe ressaltar que a 

presente irregularidade atenta contra matéria de ordem constitucional e 

infraconstitucional (Lei 4.320/64 e 8.212/91). 

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS POR IVAN LAUDER (fls. 1095-

1097) 

[...] 

DIFICULDADE DE DEFESA 

Competência Valor Principal 

jun/12 R$ 212.125,31 

jul/12 R$ 109.362,09 

ago/12 R$ 36.146,41 
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Registra-se que devido ao tempo decorrido difícil foi resgatar informações 

contábeis acerca do exercício de 2012. Ainda que tenhamos investido 

esforços desde o momento de recebimento da citação, somente em 

01/07/16 se obteve parcialmente os documentos solicitados ao Município, 

pois nos empenhamos a desconstituir a análise técnica apresentada não 

somente com possíveis teses jurídicas, mas através de documentos 

comprobatórios. Uma das solicitações foi a relação de 

contratos/convénios/compras realizadas no período de 01/05 à 31/12/2012, 

além do demonstrativo de disponibilidade de caixa, que existe no sistema 

contábil E&L utilizado por aquele Município, relatório esse que é específico 

ao atendimento do art. 42 da LRF, contudo não obtivemos êxito, pois nem 

mesmo no portal de transparência tais informações estão disponibilizadas, o 

que nos restringiu então a balancetes e fluxos como será demonstrado no 

tópico específico que versa acerca da suposta infringência ao art. 42 da 

LRF. 

 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE 

Mudança significativa ocorreu nas cortes de contas há anos atrás quando 

passaram a estruturar suas análises com indicação dos responsáveis 

identificando especificamente os agentes na linha de execução e, 

distinguindo-os com apuração específica da responsabilidade de cada um. 

Observa-se que isso não foi aplicado ao caso concreto que se apresenta. O 

gestor máximo de um órgão ou empresa cerca-se de profissionais 

especializados a fim de que sua gestão, cumpra a finalidade a que se 

destina, alcançando seus resultados da melhor forma possível e, em sendo 

órgão público, mais rigor há que se ter, pois tais resultados devem ser 

alcançados obedecendo a um conjunto de normas e princípios que norteiam 

toda Administração Pública. Impossível fazer sozinho e, nesse sentido, 

observa-se que somente o ordenador de despesa foi indicado como 

responsável. Em que pese somente o ordenador ter sido indicado, ao 

mesmo não foi atribuído nenhum ato praticado diretamente pelo mesmo, ou 

mesmo a comprovação de que através de uma possível ordem algum 

subordinado tivera praticado ato consciente da ilegalidade. 

 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 
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O Douto Relator em seu voto já afastou tal irregularidade tendo como um 

dos fundamentos a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito 

emitida em 03/10/2013 com validade até 01/04/2014. Contudo julgamos 

ainda pertinente juntar a CND do próprio exercício de 2012, caso algum 

outro Conselheiro discorde de seus fundamentos e, nesse sentido fazemos 

juntar CND emitida em 06/02/12 com validade até 04/08/2012 e CND 

emitida em 25/03/2013 com validade até 21/09/2013. 

 

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS POR VALDEZ FERRARI (fls. 1070-

1071) 

[...] 

QUANTO AOS FATOS 

01. O Defendente foi citado para apresentar defesa no 

presente feito, posto que exerceu o cargo de PREFEITO 

MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, pelo período de 03 (três) 

meses, mais precisamente do dia 21 de junho/2012 a 20 de 

setembro/2012, haja vista que o Prefeito fora afastado pelo 

Poder Judiciário; 

02. Durante os 03 (três) meses em que passou à frente do 

Poder Executivo do Município, o ora Manifestante fez 

minucioso relatório sobre o caos em que se encontrava a 

administração, podendo enumerar os seguintes absurdos: 

- Fraude na aquisição de terreno junto ao Sr. Paulo 

Dondoni; 

- Fraude no transporte escolar; 

- Fraude em desapropriações; 

- Fraude no censo escolar; 

- Fraude na contratação de tutores; 
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- Fraude na locação de veículos; 

- Contratações irregulares; 

- Superfaturamento em compras 

03. Diante das irregularidades denunciadas o Município 

entrou em grave crise financeira, posto que além do 

pagamento de fornecedores, que estavam atrasados, tinha 

o Defendente que utilizar os poucos recursos disponíveis 

para atender à população; 

04. Devido aos gastos excessivos feitos pelo Sr. IVAN 

LAUER, o Município, durante os 03 (três) meses de gestão 

do Defendente, só fez pagar dívidas e tentar recuperar a 

malha viária do Município, eis que os produtores não 

tinham sequer como escoar suas produções; 

05. Devido à escassez de recursos e a total falta de 

planejamento do prefeito titular, o Município não teve 

realmente como recolher a contribuição previdenciária 

integralmente, porém, a programação para o recolhimento 

estava feita para o mês de outubro de 2012, porém, houve 

o retorno do Sr. IVAN LAUER ao cargo e as contribuições 

não foram quitadas. 

06. Aliás, a inclusão do mês de outubro de 2012 no 

relatório é indevida, eis que o vencimento de tal 

contribuição foi em novembro, quando o Defendente não 

mais respondia pela Administração. 

Diante do exposto, conclui-se que NÃO HOUVE NENHUMA 

IRREGULARIDADE PRATICADA PELO DEFENDENTE, 

ocorrendo tão somente a postergação do pagamento de 

PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O MÊS DE OUTUBRO, 

o que foi plenamente motivado pelas irregularidades 
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encontradas e o não cumprimento dos prazos 

programados deu-se pelo retorno do Prefeito titular ao 

cargo. 

Termos em que pede e espera deferimento 

 

ANÁLISE RELACIONADA ÀS JUSTIFICATIVAS DE IVAN LAUDER  

Registre-se que a defesa apresentou mídia eletrônica (CD, fl. 1106) em 

conjunto com as justificativas, contendo: Balancete orçamentário da 

despesa, referente aos três quadrimestres de 2012; Balancete 

orçamentário da receita, referente aos três quadrimestres de 2012; 

Certidões previdenciárias junto à Receita Federal; Fluxo da caixa contábil, 

referente aos três quadrimestres de 2012; relação de Restos a Pagar 

processados e não processados por fonte de recursos, inscritos em 2012; 

relação de Restos a Pagar processados e não processados, pagos em 

2013. 

Com relação ao ponto ‘matriz de responsabilidade’ apresentando, 

contendo o argumento de que “não foi atribuído nenhum ato praticado 

diretamente pelo mesmo”, conclui-se pela sua improcedência, identificada 

competência ao Prefeito, conforme disposição do art. 75, inciso XV, da Lei 

Orgânica do Município, para autorizar despesas, constituindo conduta 

omissiva por parte do responsável a ausência de recolhimento de 

contribuições previdenciárias devidas pela entidade.  

Neste passo, convém ainda registrar, como precedente, trecho da decisão 

do Ministro do STF, Luiz Fux, acerca do processo 005.335/2015-9 do 

Tribunal de Conta da União, relacionado às contas de Governo da Sra. 

Dilma Vana Rousseff, ocasião em que se ressaltou o fato de que as contas 

de governo não têm natureza subjetiva:  

Ocorre que a competência exercida pelo TCU nos autos do processo nº 

005.335/2015-9 não envolve partes ou litígio em sentido subjetivo, sendo 

exercida ex officio anualmente por expressa previsão constitucional (CRFB, 

art. 71, I). Aliás, a apreciação das contas pelo TCU sequer configura 

julgamento propriamente dito, caracterizando-se como ‘parecer prévio’, na 
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dicção constitucional. Enquanto ato puramente opinativo fruto de função 

consultiva e dissociado de lide em sentido material, não é evidente, neste 

exame liminar dos autos, a incidência plena e irrestrita do art. 135, V, do 

Código de Processo Civil. (AC-2460-40/15-P – TCU) 

Com relação à apresentação de certidões previdenciárias, conclui-se que 

estas, exclusivamente, não possuem o condão de comprovar o 

recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas, referindo-

se meramente ao cumprimento de obrigações decorrentes de informações 

declaratórias junto à Receita Federal. Dessa forma, no intuito de 

demonstrar o integral recolhimento das contribuições previdenciárias 

patronais, imprescindível se faz demonstrar o pagamento dos empenhos 

registrados em 2012, relacionados a contribuições previdenciárias 

patronais, conforme apontamento realizado pelo item 5.1 A do RTC 

219/2013. 

Sendo assim, considerando que a ICC 173/2014 (fls. 955-956) demonstra 

a realização de pagamento parcial, tendo em vista o baixo valor de guias 

recolhidas apresentadas (fls. 853-931) em relação ao valor devido 

originalmente; 

Considerando que a certidão previdenciária não é capaz de demonstrar o 

adimplemento das obrigações previdenciárias patronais, atestando 

meramente regularidade quanto a informações declaratórias, havendo 

possibilidade de ocorrerem divergências entre os valores declarados e 

aqueles efetivamente devidos; 

Considerando, finalmente, que o atraso no recolhimento de contribuições 

previdenciárias, apesar da possibilidade de parcelamento, enseja 

aplicação de multa e atualização monetária, onerando os cofres 

municipais; 

Sugere-se pelo não acolhimento das alegações de defesa e manutenção 

do presente item, tendo em vista grave ofensa à norma constitucional e 

infraconstitucional, decorrente da ausência de recolhimento de 

contribuições previdenciárias patronais junto ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social. 
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ANÁLISE RELACIONADA ÀS JUSTIFICATIVAS DE VALDEZ FERRARI 

Registre-se que a defesa apresentou documentação (fls. 1072-1090) em 

conjunto com as justificativas, relacionando medidas adotadas durante o 

período em que o Vice-Prefeito assumiu o Poder Executivo Municipal 

(período 22/06 a 20/09/2012), durante o afastamento do Prefeito. Verifica-

se da documentação acostada: instalação de auditorias (fls. 1072-1078); 

resposta a solicitações formuladas pelo Ministério Público (fls. 1079-1082, 

1088-1089); solicitação de reenvio de dados junto ao TCEES (fl. 1084); 

plano de auditoria realizada pelo TCEES no Município (fl. 1085); solicitação 

de informações à Secretária Municipal de Educação (fl. 1086); requisição 

de informações formulada pela Promotoria de Justiça (fls. 1083 e 1087); 

solicitação de informações formulada pela Câmara Municipal (fl. 1090). 

Com relação às alegações da defesa, verifica-se que o Sr. Valdez Ferrari 

descreve a identificação de diversas irregularidades ao longo do período 

em que assumiu o Poder Executivo Municipal, porém distintas da análise 

do presente item. 

Depreende-se das justificativas apresentadas existência de 

reconhecimento por parte do gestor, relatando da indisponibilidade de 

recursos para o adimplemento das obrigações previdenciárias, motivo que 

justificou o agendamento dos pagamentos em atraso para o mês de 

outubro, período em que o Prefeito Municipal afastado já havia retornado 

ao exercício de suas funções. Considera-se insuficiente a medida adotada 

pelo agendamento futuro, em função da manifesta opção pelo pagamento 

de dívidas e recuperação da malha viária, desprestigiando o pagamento de 

contribuições previdenciárias. 

Dessa forma, sugere-se pelo não acolhimento das alegações de defesa e 

manutenção do presente item, tendo em vista a grave ofensa à norma 

constitucional e infraconstitucional, decorrente da ausência de 

recolhimento de contribuições previdenciárias patronais junto ao Instituto 

Nacional de Seguridade Social. 

Pois bem, o presente apontamento se refere a ausência de recolhimento da 

totalidade das contribuições previdenciárias patronais devidas no exercício, uma vez 
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que 32% dos valores liquidados não foram pagos, o que corresponde a R$ 

645.712,11, referente aos meses de julho a dezembro de 2012. 

A defesa comprova o recolhimento parcial dos valores devidos nos meses de julho e 

agosto, no total de R$ 145.508,50, sendo R$ 109.362,09 de julho e R$ 36.146,41 de 

agosto, e alega que devido a escassez de recursos os recolhimentos não foram 

feitos tempestivamente. 

Verifico que a equipe técnica manteve o presente indicativo de irregularidade uma 

vez que fora empenhado e liquidado no exercício o montante de R$ 2.012.611,75 e 

recolhido apenas o montante de R$ 1.512.408,17 (R$ 1.366.899,67 + R$ 

145.508,50), ou seja, a defesa não comprovou o pagamento do montante de R$ 

500.203,58, o que representa 24,85% dos valores devidos. 

Além disso, emcampo o entendimento técnico pois entendo que a apresentação de 

certidão negativa previdenciária com data de 03/10/2013 não é suficiente para 

demonstrar o adimplemento das obrigações patronais devidas no exercício de 2012. 

Por derradeiro, é importante destacar que o recolhimento em atraso de obrigações 

previdenciárias devidas gera o pagamento de multa e juros de mora, despesas 

essas contrárias ao interesse público, e que geram um dano ao erário. 

Por todo o exposto, acompanho o entendimento técnico e ministerial e 

mantenho o presente item irregular. 

 

2.2 – NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS 

RETIDAS DOS SERVIDORES (Item 5.1 B do RTC 219/2013) 

Base Normativa: art. 30, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ da Lei Federal 8.212/91; art. 37 da 

Constituição da República. 

Transcrevo abaixo a análise realizada no item 2.2 da ITC 2011/2016-1: 

Conforme relatado pelo RTC 219/2013 (fls. 795-796): 

A) Não recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos 

servidores 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 69FB2-8B3DB-67405



PARECER PRÉVIO TC-077/2022 

hm/fbc 
 

  

Base normativa: Lei Federal 8.212/91, art. 30, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’; e art. 

37 da Constituição da República; 

Em análise ao anexo 17 da presente prestação de contas e, 

subsidiariamente, ao balancete de verificação da Prefeitura de dez/12 

(SISAUD, anexo), constatou-se que as contas que evidenciam os valores 

retidos dos servidores a título de contribuições ao INSS apresentam indícios 

de falta de recolhimento, causando prejuízo à arrecadação das referidas 

contribuições à autarquia federal. 

Em dezembro houve inscrição de R$ 67.660,55 e, entretanto, o saldo final 

devido do exercício é de R$ 427.357,25 (rubrica do passivo 2121102). 

Portanto, estão pendentes de regularização contribuições retidas de 

aproximadamente seis meses, relativas aos servidores. 

Ressalta-se que a obrigatoriedade pela arrecadação e recolhimento das 

contribuições devidas à Seguridade Social é da empresa, conforme dispõe 

o art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991; e, no município de 

Vila Pavão, é atribuição do Prefeito a autorização dos pagamentos, 

conforme art. 76, XV da Lei Orgânica do Município. 

Conforme análise acerca deste item na ICC 173/2014 (fls. 956-957): 

ANÁLISE: 

Conforme já dito no item anterior, da documentação encaminhada, não 

houve segregação entre as contribuições patronais e a retidas de terceiros. 

Diante do exposto, permanece não saneado o item. 

Cabe ressaltar que a presente irregularidade atenta contra matéria de 

ordem constitucional e infraconstitucional (Lei 4.320/64 e 8.212/91). 

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO SR. IVAN LAUDER 

A defesa apresentada para este item é a mesma do item anterior. 

 

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO SR. VALDEZ FERRARI 

A defesa apresentada para este item é a mesma do item anterior. 
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ANÁLISE EM CONJUNTO DAS JUSTIFICATIVAS 

Registre-se que a defesa oferecida pelo Sr. Ivan Lauder apresentou mídia 

eletrônica (CD, fl. 1106) em conjunto com as justificativas, contendo: 

Balancete orçamentário da despesa, referente aos três quadrimestres de 

2012; Balancete orçamentário da receita, referente aos três quadrimestres 

de 2012; Certidões previdenciárias junto à Receita Federal; Fluxo da caixa 

contábil, referente aos três quadrimestres de 2012; relação de Restos a 

Pagar processados e não processados por fonte de recursos, inscritos em 

2012; relação de Restos a Pagar processados e não processados, pagos 

em 2013. 

A defesa oferecida pelo Sr. Valdez Ferrari apresentou a seguinte 

documentação acostada: instalação de auditorias (fls. 1072-1078); 

resposta a solicitações formuladas pelo Ministério Público (fls. 1079-1082, 

1088-1089); solicitação de reenvio de dados junto ao TCEES (fl. 1084); 

plano de auditoria realizada pelo TCEES no Município (fl. 1085); solicitação 

de informações à Secretária Municipal de Educação (fl. 1086); requisição 

de informações formulada pela Promotoria de Justiça (fls. 1083 e 1087); 

solicitação de informações formulada pela Câmara Municipal (fl. 1090). 

Conforme descrito no item anterior, considera-se inapta a certidão negativa 

previdenciária para demonstrar o integral adimplemento das obrigações 

previdenciárias, atestando meramente a regularidade quanto a 

informações declaratórias, havendo possibilidade de ocorrerem 

divergências entre os valores declarados e aqueles efetivamente devidos. 

Verifica-se das alegações apresentadas pelo Sr. Valdez Ferrari o 

reconhecimento do atraso no pagamento de contribuições previdenciárias, 

postergando o agendamento de pagamentos para o mês de outubro, 

quando efetivamente não mais exercia a chefia do Poder Executivo 

Municipal, em função do retorno do Sr. Ivan Lauder ao cargo de Prefeito 

Municipal, abstendo-se acerca de posição conclusiva sobre o 

adimplemento. 

Conforme se verifica do RTC 219/2013 (fls. 795-796), em dezembro houve 

inscrição de R$ 67.660,55 e o saldo final devido do exercício é de R$ 

427.357,25. Porém, a diferença entre inscrições e pagamentos 

relacionados a contribuições previdenciárias retidas de servidores resultou 
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em R$ 161.264,03 (R$ 755.643,36 - 594.379,33 = 161.264,03). Verifica-se 

que o valor devido não se refere exclusivamente a contribuições oriundas 

do mês de dezembro, as quais poderiam ser pagas no exercício 

subsequente, pois o valor devido equivale a 21,34% do valor inscrito 

durante o exercício. Dessa forma, conclui-se pelo atraso no recolhimento 

de contribuições previdenciárias de competências anteriores a dezembro, 

ensejando o pagamento de multa, incidência de atualização monetária, 

assim como da necessária abertura de processo administrativo para 

apuração dos fatos e ressarcimento ao erário.  

Sendo assim, sugere-se pelo não acolhimento das alegações de defesa e 

manutenção do presente item, tendo em vista a grave ofensa à norma 

constitucional e infraconstitucional, decorrente da ausência de 

recolhimento de contribuições previdenciárias de servidores junto ao 

Instituto Nacional de Seguridade Social. 

Pois bem, o presente indicativo de irregularidade ser refere a ausência de 

recolhimento da totalidade das contribuições previdenciárias retidas dos servidores, 

sendo que o Demonstrativo da Dívida Flutuante evidencia saldo acumulado ao final 

do exercício no total de R$ 427.357,25, sendo que somente em dezembro fora 

inscrito R$ 67.660,55. 

A defesa alega que devido a escassez de recursos os recolhimentos não foram 

feitos tempestivamente, além de afirmar que o município possui Certidão Negativa 

de Débito emitida pela Previdência Social. 

Compulsando os autos, verifico que fora inscrito no exercício o montante de                

R$ 755.643,36 referente as contribuições sociais retidas dos servidores, e baixado 

apenas R$ 594.379,33, o que demonstra que, do total inscrito, deixou de ser 

recolhido o valor de R$ 161.264,03, o que representa 21,34% das retenções.  

Assim, ao somar este valor não recolhido, R$ 161.264,03, com o saldo do exercício 

anterior, 2011, R$ 266.093,22, percebe-se que está havendo acumulo de saldo na 

referida conta pois ao final deste exercício, 2012, há R$ 427.357,25 não recolhidos 

aos cofres da Previdência Social. 
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Além disso, encampo o entendimento técnico pois entendo que a apresentação de 

certidão negativa previdenciária com data de 03/10/2013 não é suficiente para 

demonstrar o adimplemento das obrigações patronais devidas no exercício de 2012. 

Por derradeiro, é importante destacar que o recolhimento em atraso de obrigações 

previdenciárias devidas gera o pagamento de multa e juros de mora, despesas 

essas contrárias ao interesse público, e que geram um dano ao erário. 

Por todo o exposto, acompanho o entendimento técnico e ministerial e 

mantenho o presente item irregular. 

 

2.3 – OBRIGAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS 

QUADRIMESTRES DO MANDATO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 

SUFICIENTE PARA O SEU PAGAMENTO (Item 6.5.1 do RTC 219/2013) 

Base Normativa: art. 42 da Lei 101/00. 

Transcrevo abaixo a análise realizada no item 2.3 da ITC 2011/2016-1: 

Conforme relatado pelo RTC 219/2013 (fls. 799-801): 

O art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda ao titular do Poder 

Executivo contrair obrigação de despesas nos dois últimos quadrimestres do 

seu mandato sem que haja disponibilidade financeira suficiente para o seu 

pagamento, conforme reproduzido abaixo:  

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos 

dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não 

possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a 

serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de 

caixa para este efeito. 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão 

considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do 

exercício. 

Para apurar se o Chefe do Poder Executivo de Vila Pavão cumpriu o art. 42 

da LRF, foram utilizadas as informações extraídas do sistema contábil do 

município nos exercícios de 2012 (passivo financeiro, cancelamento de 

restos a pagar) e 2013 (rubrica de despesas de exercícios anteriores - 
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anexo). Os dados foram analisados considerando a destinação de recursos 

em saúde, educação e outros, bem como a possibilidade das obrigações 

terem sido assumidas antes ou depois de 30/04/12.     

Dito isto, nos termos do § único, do art. 42 da Lei Complementar 101/00, 

confrontando-se as disponibilidades de caixa com as obrigações financeiras 

contraídas, antes da inscrição de restos a pagar não processados, foi obtido 

o seguinte resultado (planilha detalhada em anexo): 

 

E após inscrição dos restos a pagar não processados o resultado é o que 

segue: 

 

Do quadro acima se pode constatar que em 31/12/12 houve insuficiência de 

caixa, respectivamente de R$ 299.264,37 e R$ 163.030,24, para saldar 

obrigações de despesas vinculadas à saúde e à educação com recursos 

próprios, bem como as demais obrigações sem vinculação (insuficiência de 

R$ 92.725,94). Verifica-se também que os recursos em caixa já não eram 

suficientes para saldar as obrigações contraídas até 30/04/2012, ficando a 

assunção de obrigações de despesa nos dois últimos quadrimestres em 

desacordo com o art. 42 da LRF. 
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Registre-se que, por força do art. 8º, § único da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, o superávit de disponibilidade dos recursos financeiros percebidos do 

SUS, de convênios da saúde e educação, do FNDE (programas federais) e 

de demais vínculos (convênios) não pode ser utilizado para suportar as 

deficiências verificadas, em função da destinação específica. 

Nesse sentido, conclui-se pela inexistência de suficiente disponibilidade de 

caixa de recursos próprios para o cumprimento das obrigações de despesas 

contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato encerrado em 

31/12/12, vinculadas à saúde (R$ 299.264,37) e à educação (R$ 

163.030,24), bem como às demais despesas não vinculadas (R$ 

92.725,94), inobservado, portanto, o art. 42 da Lei Complementar 101/00. 

Conforme análise acerca deste item na ICC 173/2014 (fls. 960): 

ANÁLISE:  

Nenhuma justificativa ou esclarecimento foi acostado aos autos, 

permanecendo mantido o indicativo de irregularidade abordado no RTC 

219/2013. 

Vale acrescentar que a irregularidade em comento se constitui em grave 

infração administrativa contra as leis de finanças públicas, prevista no art. 

5º, inc. III da Lei 10.028/2001, sendo punível com multa de trinta por cento 

dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa e processada e 

julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização (§§ 1º e 2º do 

art. 5º da Lei 10028/00). 

Conforme Voto 1353/2016 de autoria do Conselheiro Relator (fls. 1056-

1058): 

Do levantamento realizado, demonstra-se em anexo, foi 

possível apurar empenhos de despesas com Saúde, 

Educação e outros órgãos (fontes não vinculadas), a 

seguir demonstrado, sob a responsabilidade dos dois 

gestores: 

Órgão Valor empenhado 1º/05 a 31/12 R$ Saldo a Pagar R$ 

Sec. Mun. Saúde 229.961,54 181.391,64 

Sec. Mun. Educação 400.185,45 46.073,27 
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Outros órgãos 1.538.817,85 163.300,55 

Totais 2.168.964,84 390.765,46 

 

Resta, portanto, demonstrado que os gestores assumiram 

obrigação de despesas nos dois últimos quadrimestres do 

mandato, sendo as do período de 22/06/2012 a 20/09/2012, 

de responsabilidade do Senhor Valdez Ferrari, e as do 

período de 01/05 a 21/06/2012 e 21/09 a 31/12/2012, de 

responsabilidade do Senhor Ivan Lauer, como demostro: 

Gestor Órgão Valor Empenhado 

R$ 

Saldo a Pagar 

R$ 

 

Ivan Lauer 

Sec. Mun. Saúde 162.098,61 136.382,96 

Sec. Mun. Educ. 400.185,45 46.073,27 

Outros Órgãos 106.180,69 48.278,71 

Total 668.464,75 230.734,35 

 

Valdez Ferrari 

Sec. Mun. Saúde 67.862,93 45.008,68 

Outros Órgãos 1.432.637,16 115.022,43 

Total 1.500.500,09 160.031,11 

Total Geral 2.168.964,84 390.765,46 

Ocorre que ao emitir o Relatório Técnico Contábil – RTC nº 

219/2013 e a Instrução Técnica Inicial – ITI nº 765/2013, não 

foi o Senhor Valdez Ferrari incluso como responsável por 

este item, não sendo, consequentemente, citado para 

manifestar-se sobre este fato. 

Ocorre, ainda, que não consta do relatório e da instrução 

técnica inicial citados, o levantamento das despesas cuja 

obrigação de pagamento fora assumida pelos dois 

gestores no período de 1º de maio a 31 de dezembro de 

2012, o que se fez neste momento, não constando, 

portanto, tal levantamento da citação dos dois gestores. 

Posto isto, entendo que deva ser sobrestada a apreciação 

dessas contas, e, em face do princípio do contraditório e 
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ampla defesa, devam os gestores ser citados para se 

manifestarem exclusivamente sobre o item em referência. 

Por todo exposto, divergindo da área técnica e do 

Ministério Público Especial de Contas, com fundamento 

nos artigos 56, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012 e 

no artigo 157, inciso III, do Regimento Interno, Resolução 

TC nº 261/2013, VOTO pela reabertura da instrução 

processual, com CITAÇÃO dos Senhores Ivan Lauer e 

Valdez Ferrari, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

encaminhem a esta Corte de Contas justificativas e/ou 

documentação, referente aos respectivos indicativos de 

irregularidades constantes do item 6.5.1 do Relatório de 

Técnico Contábil – RTC nº 219/2013 (item II.III da ICC nº 

3451/2015), conforme quadro abaixo: 

 

 

 

RESPONSÁVEIS SUBITENS/ IRREGULARIDADES DO RTC Nº 219/2013 

 

 

 

Ivan Lauer 

 

 

 

 

 

6.5.1 - Obrigação de despesas contraída nos dois últimos 

quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira 

suficiente para o seu pagamento – art. 42 da lei complementar 

nº 101/2000. 

Valor empenhado/Contratado: R$ 668.464,75 (seiscentos e 

sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro 

reais e setenta e cinco centavos). 

Saldo a Pagar: R$ 230.734,35 (duzentos e trinta mil, 

setecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco 

centavos). 
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Valdez Ferrari 

6.5.1 - Obrigação de despesas contraída nos dois últimos 

quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira 

suficiente para o seu pagamento – art. 42 da lei complementar 

nº 101/2000. 

Valor empenhado/Contratado: R$ 1.500.500,09 (um 

milhão, quinhentos mil, quinhentos reais e nove 

centavos). 

Saldo a Pagar: R$ 160.031,11 (cento e sessenta mil, trinta 

e um reais e onze centavos). 

Após, com ou sem a documentação referente á citação 

realizada, retornem os autos ao Relator para 

prosseguimento do feito. 

 

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS POR IVAN LAUDER (fls. 1097-

1104)  

SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO ART. 42 DA LRF 

Ainda que reconheçamos o esmero, dedicação e conhecimento técnico do 

Douto Relator necessário que adentremos em alguns conceitos acerca da 

interpretação do art. 42 da LRF, pois esses serão válidos para entendimento 

dos cálculos que serão demonstrados na sequência. 

Antes da análise técnica, torna-se indispensável a transcrição literal do 

artigo 42 da LRF  

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos 

últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de 

despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou 

que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 

suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão 

considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o 

final do exercício. 

Antes de se realizar o cálculo da forma adequada, é necessário tecer alguns 

comentários pertinentes, a fim de que não haja dúvidas quanto a 

"metodologia utilizada." 
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O site http://www.bndes.gov.br faz uma análise detalhada e estritamente 

técnica do art. 42 da LRF, onde NAO RESPALDA interpretações de que: "I. 

No último ano de mandato o governante está obrigado a "zerar" a dívida 

flutuante; ll. Obras plurianuais não podem ser iniciadas sem a prévia 

provisão de recursos financeiros para pagar a obra toda; III. Todas as 

despesas empenhadas nos últimos oito meses não poderão ser inscritas em 

Restos a Pagar sem a necessária contrapartida de disponibilidade de 

caixa". As disposições do art. 42 não se aplicam às despesas que foram 

assumidas anteriormente aos últimos oito meses, por força de lei, contrato, 

convênio, ajuste ou qualquer outra forma de contratação, mas que venham 

a ser empenhadas nesse período. Contrair obrigação de despesas não é o 

mesmo que empenhar despesas. É fundamental apresentar um adequado 

entendimento para o art. 42 do referido diploma legal, haja vista, 

principalmente, as consequências de ordem penal que decorrem do seu 

descumprimento. Seu objetivo pode assim ser resumido: evitar que nos 

períodos eleitorais sejam assumidas despesas sem o suficiente respaldo na 

capacidade financeira do Município (do Estado ou da União) para salda-las 

com recursos do próprio ano. As interpretações que possam ser dadas ao 

referido dispositivo legal têm o mérito de procurar combater problemas 

graves da administração pública, como: a) inscrever despesas em Restos a 

Pagar sem a suficiente provisão de caixa; b) iniciar obras com motivações 

eleitorais, que não serão concluídas pelo próximo governante; e, c) impedir 

a transferência de endividamento de um mandato para outro. O contido nos 

itens 3 e 4 da letra "b" do inciso III do art. 55 do mesmo diploma não 

determinam a exigência de disponibilidade de caixa para inscrição das 

despesas empenhadas e não liquidadas em Restos a Pagas, não cabendo 

também a interpretação de que tais empenhos devam ser cancelados.  

Com exceção das normas que se aplicam aos últimos oito meses do último 

ano de mandato, nenhuma outra foi introduzida pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Nos demais casos, a inscrição em Restos a Pagar 

deve continuara ser procedida na forma prescrita nas legislações federal, 

estadual e municipal em vigor. A análise de que se foram ou não cometidas 

irregularidades em relação ao disposto no art. 42 deve ser efetivada caso a 

caso, considerando a situação financeira do município em 30 de abril, as 

obrigações que foram contraídas nos últimos oito meses, quanto foi gasto e 

quanto foi arrecadado nesse período. Não há uma regra geral, uma fórmula 

matemática definida em lei que seja exata ao seu cumprimento. E o que 

importa não é se o empenho será ou não cancelado, se a despesa será ou 

não inscrita, mas se foi assumida respeitando ou não as regras do artigo 42, 

da LC - 101/2000. 
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Algumas decisões dos TCEs que merecem ser transcritas: Acórdãos no 

1.510/2002, 1.508/2002 e 451/2002/TCE-MT; Despesa Restos a pagar. 

Artigo 42, Lei de Responsabilidade Fiscal. Folha de pagamento. Obrigação 

de pagamento. O pagamento de pessoal não se enquadra no artigo 42 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, por não se tratar de despesa contraída nos 

últimos dois quadrimestres do mandato. Essa obrigação é contraída no ato 

de admissão e efetivo exercício do servidor, classificada em despesa líquida 

e certa, devendo ter prioridade o seu pagamento, ainda que inscrita em 

restos a pagar. A decisão administrativa 16/2005 do TCE-MT vai no mesmo 

sentindo conforme citação a seguir: "O artigo 42 não veda o empenho de 

despesas contraídas em período anterior aos dois últimos quadrimestres, 

mas sim, a realização de novos compromissos, nos dois últimos 

quadrimestres, por meio de contratos, ajustes ou outras formas de 

contratação, sem que haja disponibilidade de caixa suficiente para seu 

pagamento. Obrigações de despesas não liquidadas, inclusive obras ainda 

em execução não fazem parte do disposto no artigo 42." 

O TCE-PR ao responder consulta de um município decidiu que os prefeitos 

podem assinar contratos para realização de obras que ultrapassem o 

mandato, desde que, entre outras exigências, tenham recursos para 

pagamento das parcelas que vencerão no último exercício. A seguir trecho 

do voto do relator: “Não existe impedimento para a contratação ou execução 

de despesa não liquidada, desde que esteja amparada em processo 

integrado de planejamento orçamentário. O administrador público deve 

atender às condições legais para a geração da despesa e contratos com 

duração de mais um exercício financeiro, elaborando adequado fluxo 

financeiro e um rigoroso controle de execução orçamentária". 

Portanto, constata-se que o acórdão 16/2005/TCE-MT deixa bem claro a 

disponibilidade de caixa prevista no parágrafo único do artigo 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal é apurada, levando-se em consideração a 

vinculação dos recursos, através de fluxo de caixa, devendo demonstrar, 

inclusive, os valores de receita a ingressar até 31/12, bem como, os 

encargos e despesas a serem pagos até o final do exercício. Em relação 

aos acórdãos 1510/02 e 451/2002, os mesmos esclarecem que o 

pagamento de pessoal não se enquadra no artigo 42 da LC - 101/00 para 

sofrer limitação de empenho, pois trata de despesa líquida e certa contraída 

no ato de admissão, isto quer dizer que se vai faltar recurso financeiro no 

final do exercício a folha não pode deixar de ser empenhada e tem ordem 

prioritária no pagamento, já os outros empenhos devem ser controlados por 

meio de limitação de empenhos para evitar a insuficiência financeira no final 
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do exercício, fato este que deve ser observado pelo Gestor Público 

responsável. Em síntese: O débito contraído fora desses oito meses, sem 

que haja disponibilidade financeira, vai passar para a gestão seguinte, sem 

ser alcançado pelo dispositivo legal citado. Mas se o débito foi oriundo de 

despesa contraída nos oito últimos meses, de final de mandato - sem que 

tenha sido deixado dinheiro em caixa para pagar, o Gestor estará 

descumprindo a LRF e vai ser alcançado, também, pela Lei de Crimes 

Fiscais. Registre-se, conforme afirmamos no tópico acima quanto a matriz 

de responsabilidade, que o prefeito sozinho não tem condições de planejar, 

realizar, monitorar todo o acompanhamento necessário ao cumprimento de 

todas as metas e preceitos legais, devendo ser identificado na estrutura do 

órgão quem seriam seus "solidários" a esse monitoramento, sejam 

contadores, advogados, chefes de contratos/convênios, controladores, etc. 

Além da questão da responsabilidade, os mesmos conceitos e 

entendimento dos tribunais citados nos remetem a refutar o raciocínio 

contido no RTC 219/2013 que se fundamentou apenas nos restos à pagar e 

saldos financeiros, sem seque atentar-se para os conceitos inerentes a 

matéria. 

Considerando que não conseguimos junto ao Município a relação das 

obrigações contraídas no exercício de 2012, conforme expusemos no tópico 

acima "dificuldades da defesa", partimos para entender os números a que 

tivemos acesso e, ainda que de uma forma simplista, é possível verificar 

que não houve assunção de obrigações nos últimos dois quadrimestres sem 

o correspondente financeiro. 

Destaca-se que a área técnica inclusive afirmou que os recursos em caixa já 

não eram suficientes para saldar obrigações contraídas até 30/04/2012, o 

que não procede, senão vejamos: 
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Dentre os conceitos abordados considerou-se somente as despesas 

efetivamente liquidadas dado a definição imposta pela Lei 4320/67, visto 

que o simples empenho não constitui a obrigação, ficando o possível direito 

do credor ainda pendente de implementação. 

A área técnica não apresentou relação de contratos/ajustes/temos ou 

qualquer outro elemento para que pudéssemos desconstituir 

especificamente e, também não conseguimos junto ao município tal 

informação, o que dificulta sobremaneira a defesa e, nos resta trabalhar 

com os dados contábeis obtidos junto ao município e os disponíveis no 

SICONFI. 

Destacamos alguns dados para posteriormente construirmos raciocínio 
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Mantendo a lógica em utilizar a despesa liquidada conforme conceito já 

exposto e, seguindo o mesmo raciocínio da área técnica no quadro l da RTC 

219/2013 temos o seguinte resultado: 

 

Adotando-se o mesmo raciocínio da área técnica, ainda que equivocado por 

questões conceituais, ainda assim o ordenador não teria incorrido em 

realizar despesas sem cobertura financeira. 

Considerando que recebemos material de forma parcial e ainda em tempo 

exíguo foi impossível detalhar por fonte e entrar nas minúcias necessárias 

para uma perfeita análise. Contudo é possível afirmar pelos conceitos e 

números apresentados: 

a) Que a disponibilidade financeira ao final de 2012 montou em R$ 

4.414.825,93; 

b) Que a despesa liquidada nos últimos 2 quadrimestres montou em R$ 

15.554.073,80 e excluindo-se a despesa paga no mesmo período (R$ 

14.705,314,03) temos o valor de R$ 848.759,77; 

c) Que se excluíssemos a despesa de pessoal dos cálculos da despesa 

liquidada, face aos conceitos já apresentados considerando não se tratar de 

assunção de nova obrigação, teríamos valor liquidado nos últimos 2 

quadrimestres bem inferior ao que se apresenta, destacando-se que a 

despesa de pessoal no ano montou em R$ 10.195.984,66; 
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d) Que da Despesa liquidada nos últimos 2 quadrimestres, 3 meses referiu-

se ao substituto do prefeito, Valdez Ferrari, não sendo possível aferir dia a 

dia o que foi processado de 22/06 a 20/09/12, período de substituição, mas 

dos R$ 15.554.073,80 liquidados, 3 meses em uma divisão simples 

representa R$ 5.832.777,68 que não podem ser atribuídos a lvan Lauer. 

Não temos indicação do TCE/ES especificamente quanto ao período exato 

de contração das obrigações supostamente sem lastro financeiro, não tendo 

então como responder caso a caso. 

Por fim, consoante a tudo que foi apresentado, evidencia-se o esforço para 

obter os dados reais para desconstituir a afirmação da área técnica e só por 

essa conduta comprova-se que o Ordenador de Despesa à época, não teve 

a intenção de descumprir o art. 42 da LRF. Todas as peças contábeis 

anexadas foram obtidas junto ao município em 01/07/2016. 

Buscamos de todas as formas. Inclusive o sistema contábil que atende o 

município, possui por força de padronização, relatório de disponibilidade 

financeira consoante ao que exige o art. 42 da LRF, justamente para 

acompanhamento da exigência legal. 

Solicitamos tal relatório junto ao Município, mas não obtivemos êxito. 

Considerando ser uma peça contábil, não deveria estar assinada pelo 

contador responsável à época? Mais uma vez registramos que em nenhum 

momento fomos alertados por quem quer que seja. 

No intuito de ter prestado os esclarecimentos solicitados pelo Conselheiro 

Relator desse Egrégio Tribunal, ficamos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. Aproveitando também para 

solicitar que seja concedido o direito a defesa oral. 

Valho-me do ensejo para ratificar a Vossa Excelência e aos demais 

Conselheiros dessa Corte, meus protestos da mais elevada estima e 

respeitosa consideração. 

 

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS POR VALDEZ FERRARI 

Não foi apresentada justificativa acerca desse item. 

ANÁLISE EM CONJUNTO DAS JUSTIFICATIVAS 
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Ressalta-se que a defesa oferecida pelo Sr. Ivan Lauder apresentou mídia 

eletrônica (CD, fl. 1106) em conjunto com as justificativas, contendo: 

Balancete orçamentário da despesa, referente aos três quadrimestres de 

2012; Balancete orçamentário da receita, referente aos três quadrimestres 

de 2012; Certidões previdenciárias junto à Receita Federal; Fluxo da caixa 

contábil, referente aos três quadrimestres de 2012; relação de Restos a 

Pagar processados e não processados por fonte de recursos, inscritos em 

2012; relação de Restos a Pagar processados e não processados, pagos 

em 2013. 

Preliminarmente, importante destacar a identificação de divergência entre 

os demonstrativos apresentados pela defesa em tabelas e mídia eletrônica 

(CD, fl.1106) e as informações inicialmente encaminhadas na Prestação de 

Contas Anual. Conforme demonstrativo da despesa orçamentária do 

exercício 2012 (fls. 26, 54, 73, 92, 111, 127 e 148), o valor realizado foi de 

R$ 22.366.821,38, diferentemente do valor evidenciado em tabelas e no 

balancete orçamentário da despesa apresentado pela defesa para o 

exercício de 2012 (CD, fl. 1106), totalizando R$ 21.232.838,40, 

evidenciando-se divergência de R$ 1.133.982,98, valor superior ao 

montante questionado pelo indicativo de irregularidade proposto pelo RTC 

219/2013, assim como da apuração elaborada pelo Voto do Conselheiro 

Relator. 

Com relação ao argumento acerca da distinção entre obrigação de 

despesa e o empenho da despesa, questionando-se a metodologia de 

apuração utilizada pelo RTC 219/2013, importante salientar que tal 

metodologia de cálculo para aferição da disponibilidade de caixa, 

verificando-se assim o cumprimento do artigo 42 da LRF, está em 

consonância com o referido dispositivo legal, e com o posicionamento da 

Secretaria do Tesouro Nacional, expresso no Manual de Demonstrativos 

Fiscais, válido para o exercício de 2012, 4ª Edição, conforme transcrito 

abaixo: 

O controle da disponibilidade de caixa deve ocorrer simultaneamente à 

execução financeira da despesa em todos os exercícios e não somente no 

último ano de mandato. Apesar de a restrição estabelecida no art. 42 se 

limitar aos dois últimos quadrimestres do respectivo mandato, a LRF 

estabelece que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação 
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planejada e transparente em que se previnem riscos e se corrigem desvios 

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, o que impõe que ajustes 

devam ser observados no decorrer de todo o mandato, de forma que as 

receitas não sejam superestimadas, nem haja acúmulo excessivo de 

passivos financeiros. (grifo nosso) 

A base para a aferição do art. 42 da LRF decorre expressamente das 

Portarias STN 406/2011 e 407/2011 e Portaria Conjunta STN-SOF 

01/2011, que tratam da aprovação da 4ª edição do Manual de 

Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do Manual de 

Demonstrativos Fiscais (MDF), aplicáveis à época. O MDF descreve que a 

Disponibilidade Líquida de Caixa resulta do confronto da disponibilidade 

bruta de caixa com as obrigações financeiras, segregado por vinculação de 

recurso, metodologia adotada pelo RTC 219/2013 na análise do item. 

Com relação ao argumento de que a despesa com pessoal não deveria ser 

utilizada para análise do artigo 42 da LRF, entende-se que tal argumento 

não deve prosperar tendo em vista a revogação dos citados Acórdãos 

1510/2002 e 451/2002/TCE-MT, conforme Resolução de Consulta TCE-MT 

32/2013, que assim dispõe: 

Decisão 

Processo nº: 30.100-0/2013 

Interessado: TRIBUNAL DE CONTAS DO MATO GROSSO 

Assunto: Consulta (Reexame de Tese Prejulgada) 

Relator: Conselheiro Substituto LUIZ HENRIQUE LIMA 

Sessão de Julgamento 13-12-2013 - Tribunal Pleno 

Ementa: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

REEXAME DAS TESES PREJULGADAS NOS ACÓRDÃOS NºS 451/2002 

E 1.510/2002. REVOGAÇÃO DOS CITADOS ACÓRDÃOS. NOVA 

DELIBERAÇÃO NOS SEGUINTES TERMOS: DESPESA. ARTIGO 42, LEI 

DE RESPONSABILIDADE FISCAL. FOLHA DE PAGAMENTO E 

ENCARGOS SOCIAIS. OBRIGAÇÕES COMPROMISSADAS A PAGAR 

ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO. NECESSIDADE DE DISPONIBILIDADE DE 

CAIXA. 1) As despesas com pessoal (folha de pagamento, férias, décimo 

terceiro salário, encargos sociais, etc.) são consideradas despesas 
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compromissadas a pagar para efeito do parágrafo único do art. 42 da LRF, 

logo: a) compõem o fluxo de caixa que serve para apurar a disponibilidade 

financeira que suportará a possibilidade de contração de novas despesas 

nos últimos dois quadrimestres do último ano de mandato; e, b) devem ser 

apropriadas e pagas mensalmente até o término do último ano de mandato, 

ou, caso restarem parcelas a serem pagas no exercício seguinte, devem 

contar com disponibilidade de caixa própria e suficiente no encerramento do 

período. 2) Enquadra-se na vedação contida no artigo 42, da LRF, a 

inadimplência de quaisquer despesas compromissadas a pagar até o final 

do exercício, inclusive as despesas com pessoal, com o objetivo de dar 

suporte à assunção de obrigação de novas despesas nos últimos dois 

quadrimestres do mandato. 

Com relação à questão de responsabilidade suscitada, em que a 

responsabilização do Prefeito deveria ser analisada dentro de uma matriz 

de responsabilidade, entende-se que o artigo 42 é objetivo no sentido de 

que “é vedado ao titular do poder ou órgão”, não havendo maiores 

alegações que justifiquem a responsabilização de agentes auxiliares, mas 

apenas ao chefe do Poder Executivo que contrai obrigações em nome da 

instituição. 

Convém ainda registrar, como precedente, trecho da decisão do Ministro 

do STF, Luiz Fux, acerca do processo nº 005.335/2015-9 do Tribunal de 

Conta da União, relacionado às contas de Governo da Sra. Dilma Vana 

Rousseff, quando então ressaltou-se o fato de que as contas de governo 

não têm natureza subjetiva:  

Ocorre que a competência exercida pelo TCU nos autos do processo nº 

005.335/2015-9 não envolve partes ou litígio em sentido subjetivo, sendo 

exercida ex officio anualmente por expressa previsão constitucional (CRFB, 

art. 71, I). Aliás, a apreciação das contas pelo TCU sequer configura 

julgamento propriamente dito, caracterizando-se como ‘parecer prévio’, na 

dicção constitucional. Enquanto ato puramente opinativo fruto de função 

consultiva e dissociado de lide em sentido material, não é evidente, neste 

exame liminar dos autos, a incidência plena e irrestrita do art. 135, V, do 

Código de Processo Civil. (AC-2460-40/15-P – TCU) 

Seguindo na análise, apesar da divergência entre as informações 

fornecidas sobre a despesa orçamentária do exercício de 2012, verifica-se 

que a defesa demonstra a existência de disponibilidade de caixa ao longo 
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das razões apresentadas, fato este que se alinha ao entendimento do RTC 

219/2013. Verifica-se existência de disponibilidade de caixa no 

encerramento do exercício, porém tais recursos relacionam-se a fontes 

vinculadas, inexistindo possibilidade de utilização de recursos vinculados 

para a cobertura de obrigações oriundas de fontes distintas (art. 8º, 

parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal). 

De maneira mais objetiva, seria possível a utilização de fonte de recursos 

ordinária, não vinculada, para a cobertura de obrigações oriundas de 

fontes de recursos vinculados, porém não se admitiria o inverso, uma vez 

que os recursos vinculados não poderiam ser utilizados em aplicações 

distintas àquelas originalmente previstas.  

Em análise ao Quadro 2 do item 6.5.1 do RTC 219/2013, verifica-se 

inexistência de recursos não vinculados para a cobertura do déficit 

financeiro dos recursos vinculados, demonstrando que a disponibilidade 

financeira se deu apenas em algumas fontes de recursos vinculadas, 

impossibilitando a sua utilização para a cobertura financeira das outras 

fontes deficitárias, mesmo porque a fonte de recursos não vinculada foi 

evidenciada como financeiramente deficiente, em conjunto com as fontes 

vinculadas de recursos próprios da saúde e da educação.  

Dessa forma, sugere-se pelo não acolhimento das alegações de defesa e 

manutenção do presente item, tendo em vista a grave ofensa ao artigo 42 

da Lei de Responsabilidade Fiscal decorrente de obrigações de despesa 

contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade 

financeira suficiente para o seu pagamento, referentes às fontes de 

recursos não vinculados, recursos próprios da saúde e recursos próprios 

da educação. 

Transcrevo também a apuração realizada pela área técnica, conforme item 2.1 da 

Manifestação Técnica 0929/2017-9: 

O presente indicativo de irregularidade consiste no descumprimento ao disposto 
no artigo 42 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, os titulares do 
Poder Executivo do Município de Vila Pavão teriam contraído obrigação de 
despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato. 

Após análises proferidas pela área técnica e os trâmites de praxe, encontram-se 
as contas em fase de apreciação da Corte, sendo necessário, para tanto, 
confrontar “os empenhos considerados pela área técnica com os demonstrativos 
de contração de obrigações, observadas às contratações devidas, de forma a 
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conferir a correta interpretação ao disposto no artigo 42, da Lei Complementar nº 
101/2000”, conforme delineado na Decisão 1179/2017 (fls. 1172/1178). 

Do confronto entre a listagem de despesas de exercícios anteriores (empenhado 
em 2013), a Relação de Restos a Pagar (fls. 69/81, Processo TC 2.294/2013, 
apenso) e os relatórios de empenhos e contratos, exercícios 2010, 2011 e 2012, 
emitidos do sistema de recebimento de dados municipais SISAUD – Sistema de 
Suporte à Auditoria, (Anexos: 3373/2017-9, 3374/2017-3, 3375/2017-8, 
3376/2017-2, 3377/2017-7, 3378/2017-1, 3379/2017-6), tem-se: 

Tabela 1: Empenhos x Contratos – Saúde Recursos Próprios 

(...) 

Tabela 2: Empenhos x Contratos – Educação Recursos Próprios 

(...) 

Tabela 3: Empenhos x Contratos – Recursos Não Vinculados 

(...) 

Ressalta-se que, à luz do artigo 58 da Lei Federal 4.320/64, mesmo sem 
contrato, o empenho “cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou 
não de implemento de condição”. 

Por seu turno, a despesa só deve ocorrer mediante empenho, conforme 
artigo 60 do mesmo diploma legal. Assim, na ausência do contrato, o marco da 
contratação recai sobre a data do empenho. 

Os Quadros 1 e 2 do RTC 219/2013 evidenciam que houve insuficiência de 
disponibilidade de caixa nos recursos próprios destinados à saúde e à educação e 
nos recursos não vinculados, as quais, considerando o comando da Decisão 
1179/2017, compõem o cerne do presente levantamento. 

Nessa linha, de acordo com os levantamentos realizados, apurou-se o seguinte 
resultado antes da inscrição dos restos a pagar não processados: 

 

E após inscrição dos restos a pagar não processados o resultado é o que segue: 
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Em suma, foi apurado insuficiência de recursos financeiros para arcar com 
as obrigações financeiras nas seguintes fontes e nos respectivos montantes: 
Saúde - Recursos próprios R$305.494,44; Educação - Recursos próprios 
R$163.030,24; Não vinculadas R$138.579,78. 

Nota-se que as indisponibilidades apontadas na inicial sofreram alterações 
por ocasião do presente levantamento, como segue: 

 

Entretanto, as divergências assinaladas no quadro anterior não invertem as 
constatações registradas na Instrução Técnica Conclusiva 2011/2016-1, relativas 
à infringência ao art. 42 da LRF, pertinentes às seguintes fontes: Saúde - 
Recursos próprios; Educação - Recursos próprios e Recursos Não vinculados. 

Por derradeiro, transcrevo também a última análise realizada pela equipe técnica, 
tendo por base a metodologia empregada no exercício de 2008, conforme 
Manifestação Técnica 01598/2022-7: 

2. Análise Técnica 

2.1. Aferição do Cumprimento do Art. 42 da LRF 

Com base nos dados apurados e considerando a metodologia 
apresentada no subitem 2.1 da Manifestação Técnica 1.937/2021-3, podemos 
concluir que o Chefe do Poder Executivo do Município de Vila Pavão no exercício 
financeiro de 2012, Sr. Ivan Lauer, contraiu obrigações de despesas nos dois 
últimos quadrimestres do último ano de mandato e inscritas em restos a pagar 
processados e não processados, com insuficiência de disponibilidade de caixa, na 
medida em que a dívida líquida de curto prazo em 31/12/2012 era maior que a 
dívida líquida de curto prazo em 30/4/2012 no montante de R$ 631.884,56, 
conforme demonstrado adiante: 
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Resumidamente, em 30/4/2012, o Poder Executivo apresentava 
insuficiência de caixa para as obrigações assumidas no valor total de 
R$ 123.022,97, enquanto, em 31/12/2012, o Poder Executivo apresentava 
insuficiência de caixa para as obrigações assumidas no valor total de 
R$ 754.907,53, demonstrando um agravamento da situação fiscal nos dois últimos 
quadrimestres do exercício financeiro de 2012. 

Pois bem, o presente apontamento se refere à contração de despesas nos dois 

últimos quadrimestres de mandato sem disponibilidade financeira para pagamento. 

Quanto à matéria, nunca é demais relembrar o mandamento esculpido no § único do 

artigo 1º da Lei de Responsabilidade onde estabelece que “a responsabilidade na 

DISPONIBILIDADES EM 30/04/2012 1.557.127,97

1. Ativo disponível 5.283.400,73

1.1 Disponibilidades não vinculadas 1.557.127,97

1.2 ( - ) Disponibilidades vinculadas 3.726.272,76

ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS EM 30/04/2012 1.680.150,94

2. Passivo financeiro 1.992.921,17

2.1 RP não processados (vinculados e não vincul.) 198.599,89

2.2 ( - ) RP processados - vinculados 114.837,00

3 Cancelamentos de liquidações em 2012 666,66

4 Inclusões de despesas processadas em 2012 0,00

SUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 0,00

INSUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 123.022,97

DISPONIBILIDADES EM 31/12/2012 607.518,55

1. Ativo disponível 4.414.843,98

1.1 Disponibilidades não vinculadas 607.518,55

1.2 ( - ) Disponibilidades vinculadas 3.807.325,43

ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS EM 31/12/2012 1.362.426,08

2. Passivo financeiro 2.502.050,22

2.1 RP não processados (vinculados e não vincul.) 578.272,31

2.2 ( - ) RP processados - vinculados 566.202,62

3 Cancelamentos de liquidações em 2012 1.151,85

4 Inclusões de despesas processadas em 2012 3.698,94

SUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM 2012 0,00

INSUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM 2012 754.907,53

INSUFICIÊNCIA DE CAIXA SEM AFETAÇÃO AO ART. 42 0,00

DÍVIDA LÍQUIDA DE CURTO PRAZO EM 31/12/2012 -631.884,56

PRIMEIRO QUADRIMESTRE

SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRES

APURAÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA DE CURTO PRAZO

Prefeitura de Vila Pavão

Poder Executivo

EXERCÍCIO DE 2012

AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42 DA LC 101/2000 (LRF)
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gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem 

riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, 

mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a 

obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração 

de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada 

e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 

concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”. 

Destaco ainda que a Secretaria do Tesouro Nacional, assim leciona no Manual de 
Demonstrativos Fiscais: 

Apesar de a restrição estabelecida no art. 42 limitar-se aos dois últimos 
quadrimestres do respectivo mandato, a LRF estabelece que a responsabilidade 
na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem 
riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, o 
que impõe que ajustes devam ser observados no decorrer de todo o 
mandato, de forma que as receitas não sejam superestimadas, nem haja 
acúmulo excessivo de passivos financeiros. Como regra geral, as despesas 
devem ser executadas e pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente, 
podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte com a 
suficiente disponibilidade de caixa. Assim, o controle da contração de 
obrigações deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa 
em todos os exercícios e não somente no último ano de mandato. (grifo 
nosso) 

Dito isto, e da análise dos autos, verifico que a equipe técnica dessa Corte de 
Contas realizou a apuração do artigo 42 da LRF, com base na metodologia 
empregada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), e disposta no Manual de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), sendo seus resultados dispostos 
tanto no Relatório Técnico 219/2013 quanto na Manifestação Técnica 929/2017, 
como segue: 

 

Entretanto, considerando que esta Corte de Contas, entendeu por aplicar neste 
exercício a mesma metodologia de apuração utilizada no exercício de 2008, a área 
técnica procedeu com nova apuração, conforme exposto na Manifestação Técnica 
1598/2022, onde concluiu que em 30/4/2012, o Poder Executivo do Municipio de Vila 
Pavão apresentava insuficiência de caixa para as obrigações assumidas no valor 
total de R$ 123.022,97, enquanto, em 31/12/2012, o Poder Executivo apresentava 
insuficiência de caixa para as obrigações assumidas no valor total de 
R$ 754.907,53, demonstrando um agravamento da situação fiscal nos dois últimos 
quadrimestres do exercício financeiro de 2012. 
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Assim, concluo que nas três análises realizadas o município contraiu despesas 
nos últimos dois quadrimestres do mandato do Prefeito sem disponibilidade 
financeira suficiente para pagamento. 

Diante disso, acompanho o entendimento técnico e ministerial e mantenho o 

indicativo de irregularidade. 

 

3. DOS DISPOSITIVOS: 

 

Ante o exposto, acompanho integralmente o posicionamento técnico e ministerial, 

VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto 

à apreciação. 

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

     Conselheiro Relator 

 

 

1. PARECER PRÉVIO TC-077/2022: 

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

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

Câmara, ante as razões expostas, em: 

 

1.1. Emitir PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Vila Pavão 

recomendando a REJEIÇÃO da Prestação de Contas dos Srs. Ivan Lauer e Valdez 

Ferrari, Prefeito no exercício de 2012, conforme dispõem o inciso III, do art. 132 da 

Resolução TCEES 261/2013 e o inciso III, do art. 80, da Lei Complementar 

621/2012, em razão da manutenção das seguintes irregularidades: 

- NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS 

(ITEM 5.1.A  DO RT 219/2013, ITEM 2.1 DA ITC 2011/2016 E ITEM 2.1 DESTE 

VOTO). 
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- NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS 

SERVIDORES (ITEM 5.1.B DO RT 219/2013, ITEM 2.2 DA ITC 2011/2016 E ITEM 2.2 

DESTE VOTO). 

- OBRIGAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS 

QUADRIMESTRES DO MANDATO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 

SUFICIENTE PARA O SEU PAGAMENTO (ITEM 6.5.1 RT 219/2013, ITEM 2.3 DA 

ITC 2011/2016, ITEM 2.1 DA MT 929/2017, ITEM 2.1 DA MT 1598/2022 E ITEM 2.3 

DESTE VOTO); 

1.2. FORMAR  AUTOS  APARTADOS,  após  trânsito  em  julgado,  nos  termos  

dos  arts.  38, inciso  II,  e  parágrafo  único,  134,  inciso  III,  e  §  2°  e  281  do  

RITCEES,  com  a finalidade de apurar a responsabilidade pessoal do Prefeito 

Municipal pelo descumprimento  do  disposto  no  art.  5°,  inciso  III,  §§  1°  e  2°, da  

Lei  n.  10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF. 

1.3. DETERMINAR ao atual gestor do município 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 LRF. 

1.4. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. 

2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da 

Cunha. Vencido o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que divergiu, 

acompanhando o MPC. 

 

3. Data da Sessão: 02/09/2022 – 35ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência) e Luiz 

Carlos Ciciliotti da Cunha (relator).  

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em substituição). 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

No exercício da presidência 
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CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA  

Relator 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição 

Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS LUCIANO VIEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Subsecretária das Sessões 
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