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ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA
CERTIDÃO DE DECORRÊNCIA DE PRAZO
Processo n.º PCG 100189/15
Certifico que em 15/10/2015 decorreu o prazo concedido ao (à) senhor (a) GONCALO SOUTO
DIOGO sem que o(a) mesmo (a) apresentasse suas justificativas, ressaltando que o(a) responsável foi
notificado (a) através de edital de convocação publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCM, com
circulação no dia 15/09/2015.
À consideração do senhor Conselheiro Relator Ernesto Saboia de Figueiredo Junior.
Em 12 de Novembro de 2015.

Secretário

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

DESPACHO
De ordem do Conselheiro Ernesto Saboia – Portaria Nº 001/2011 – GAB. ES. e
considerando que o STJ vem entendendo, reiteradamente (REsp´s 242185 / RJ, 537379 / RN e
141592 / GO), que a citação é despacho de mero expediente, por não conter qualquer carga
decisória e inexistir qualquer prejuízo à parte.
À SECRETARIA para, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, intimar o(s) Responsável(eis), para apresentar justificativas, concedendo-lhe(s) o prazo de
30 (trinta) dias, nos termos do Art. 5º da Resolução 02/2002 - TCM, alterada pela Resolução
12/2013 – TCM.
Publique-se por edital no Diário Oficial Eletrônico do TCM/CE, de acordo com o art. 80 da
Lei nº 12.160/93, alterado pela Lei nº 15468/2013 e com as Resoluções do TCM nos 02/2002,
10/2013, 12/2013.
Fortaleza, 16/11/2015
--vide assinatura digital--

Maria do Socorro de Lima Cavalcanti
Chefia de Gabinete – Mat. 12611412
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PROCESSO Nº.: 100189/15
NATUREZA: Prestação de Contas de Governo
ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura de Nova Russas
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEL: Gonçalo Souto Diogo
EXPEDIENTE:
O SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ , no uso
de suas atribuições legais e regimentais, e por ordem do Exmo. Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo
Junior, expede CITAÇÃO ao (à) Senhor(a) Gonçalo Souto Diogo, (Ex.) Prefeito de Nova Russas, para que
apresente suas razões de defesa, acompanhadas de documentos comprobatórios hábeis, em face dos fatos apurados
na Informação Inicial nº. 7852/2015, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil
subsequente à data de disponibilização deste edital no Diário Oficial Eletrônico do TCM, nos termos do art. 5º, inciso
III da Resolução nº. 02/2002 (alterada pela Resolução nº. 12/2013).
Ressalta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM
(www.tcm.ce.gov.br), clicando no link “consulta” e, logo a seguir, na opção “localização de processos”. Em seguida, deve ser
digitado o número do processo a ser consultado.
Por força da disposição contida no parágrafo 2º do art. 7º da Resolução n.º 01/2002, os atos processuais praticados
pela Parte interessada deverão indicar obrigatoriamente o NÚMERO DO PROCESSO acima, sem o qual não serão
recebidos por esta Corte de Contas.
Nos termos do art. 15, §3º, da LOTCM, “O responsável que não atender à citação ou a audiência será considerado revel pelo
Tribunal para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.”
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 25/02/2016
Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
Secretário

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA

PROCESSO N.º 100189/15
Providenciada convocação por Edital através de Diário Eletrônico/TCM-Ce do(a)(s)
Sr(a)(s) GONCALO SOUTO DIOGO.

Em: Fortaleza, 25 de Fevereiro de 2016
Secretário

Ana Cristina Alves de Oliveira

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Em atendimento ao disposto no artigo 1º da Resolução TCM nº 02/2002, atualizado pela Resolução TCM nº 12/2013, foi providenciada a publicação de expedientes
relativos aos processos abaixo registrados, na edição de 29/02/2016 do Diário Oficial Eletrônico do TCM/CE, com circulação na mesma data.

Processos:
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101558/14 - Ofício(s): 70572016.
101542/14 - Ofício(s): 70552016.
101395/14 - Ofício(s): 70472016.
100886/15 - Ofício(s): 70732016.
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101382/15 - Ofício(s): 70452016.
101498/14 - Ofício(s): 70482016.
102118/15 - Ofício(s): 70432016.
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102970/14 - Ofício(s): 70532016.

Fortaleza, 29 de Fevereiro de 2016

Gerência de Instrução Processual
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ReÍ.:
Tipo

Prestação
de Processo:

de contas

- 2014 - peGo
(CONTAS DE GOVERNO)

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42, !i
4°. da Constituição Estadual, c/c a Instrução Normativa N°
02/2013 do TCM-CE, estamos enviando à essa Camara
Municipal, a prestaçao de Contas de Governo do Municipio
de NOVA RUSSA referente ao exercicio financeiro de 2014,
onde deverá permanecer durante sessenta dias à disposição
de
qualquer
contribuinte
para
exame
e
apreciaçao,
lembrando que a mesma deverá ser enviada até o dia
10/04/2015 ao Tribunal de Contas dos Municípios para
efeito de exame e parecer prévio, conforme explicações
abaixo.
Vale
ressaltar
com
relaçao
ao
referido
processo
de
Contas
de
Governo,
que
Ja
houve
o
cadastramento, autuação e anexaçao das peças obrigatórias
no sistema disponibilizado pelo Tribunal para este fim na
rede mundial de computadores, de modo que já é possivel o
acesso do legislativo aos autos do processo em meio
eletrônico.
Informamos ainda, que após
análise
pelo
Legislativo, o posterior envio, pelo Presidente da Camara
ao
Tribunal,
deverá
se
realizar
também
em
meio
eletrônico,
utilizando-se
obrigatoriamente
do
cadastramento
já
realizado pelo prefei to municipal,
cabendo ao presidente da camara a confirmação do envio da
prestação de contas através de a esso aos autos do
processo em meio eletrônico.

I
GONCALO SOUTO DIOGO:14116316334
2016.03.30 23:26:07

Assinante:

Rua Padre Francisco Rosa, 1388 - Centro, Nova RussaslCE - CEP: 62,200-000
'~93.4391000
I-OI - Contato, (88) 3672,6330FaX:-(88) 3672,6423

CN=GONCALO SOUTO DIOGO:14116316334
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

Public key:
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Segue anexo, oficio gerado pelo PGI - Contas
de Governo - TCM, com as respectivas mídias denominadas
de "Original e Backup".
Sendo o
aproveitamos a op,
protestos de apreç

se apresenta para o momento,
dade para reafirmar a V. Exa. ,
ideração.

Exmo. Sr.
MARIA DO SOCORRO JORGE DE OLIVEIRA CAFÉ GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal
NOVA RUSSA- CE

Rua Padre FranciscoRosa, 1388 - C ent ro,Nova Russas/CE -.CEP: 62.200-000
.
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ax.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO
~¥.#CERTIDÃO DE DIvIDA ATIVA - COA
CERTIDAO NÚMERO 000000111/2016
PC.H'-:-$ta CERTIO$.O
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legal

folhas
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õa Divida

001 deste

do Acórdão.

:i.:-:sc:rev-.;:-se

dÇidos:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRI9UINTE

11349

MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA

inscrito no CPF.MF sob o NO.546.594.503-68
AVN J, LOPES PEDROSP .. SN
RPDGREESO NOVA RUSSAS-CE CEP 62200000
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NATUREZA DO CREDITO:

DO ACORDÃO 4:34/20.i3,

AS, 30 de Março de 2016

?ROCESSC

N~ 11161/12.
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EXCELENTÍSSIMO
DA COMARCA

SENHOR

DOUTOR

DE NOVA RUSSAS

MUNICIPAL

GERAL DO MUNiCípIO

JUIZ

DE DIREITO

- ESTADO

DO CEARÁ.

DA

VARA

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDiCiÁRIO
COMARCA DE NOVA RU5.<;,'S

r Recebido hoje, •• Jl.9/Jl/.h, e protocnl,do por ~.
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A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO
DE NOVA RUSSAS/CE ,
f'l'ssoa Jurídica de direito público interno, CNP] nU 07.993,439/0001-01,
com sede à
1'~Ud j'olche
I'r''''llracinr
tributando

Francisco

Rosa,

1388, Centro,

judicial

in fine

constituído

o

Excelência,

máximo

respeito

com supedâneo
d

--,----,,"_.

pLlblica, portadora
,{(li' "

Joaquim
'111l' (",

l'

TCvl

\l'll.lldclcl,
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HELENA

I'm

consonância

presente

l'

residente

s/n, município

anexo,

presença

de

de Processo

dispositivos

Vossa

Civil, e na

à

pertinentes

casada,

e domiciliada

de Nova Russas/CE,

com os fundamentos

servidora

à

a autuado

CEIO: 62,200-

de fato e de direito

abaixo

requerer:

EXTRAJUDICIAL

ação se justifica

n" 11161/12,

l"'11ci" como

Acordão

titulo

em virtude

de condenação

nO 4334/2013,

a inclusa

até a presente

nos autos do

de responsabilidilde

CERTIDÃO

W, do art. 13, da Lei Estadual

oilo reais c vinte centavos),

: . ,il~.-lll.~!
I.

procuratório

DA SILVA, brasileira,

do CPF nO 546.594.503-68,

a baixo, cujo valor atualizado
',i'1ll'

de seu

--'--------

PEREIRA

Lopes Pedrosa,

:l'lJ11llS do inciso

à insigne

de 1980, e demais

I - DO TÍTULO

," "lt"""

instrumento

intermédio

~r~~_'~

,,\~;.ill.ld()C,p\lrJ .lO final

!\

por

no art. 585, inciso VI, do Código

--~,<.~_.,',',.&:-~:.",-

em face de MARIA
,\v{'nida

cidade,

presente:

---"'~-,,~,~,,;,;.:Ji
••

_.

ut

e acatamento,

I,'i Federal nO 6.830, de 22 de setembro
rl1dteria, propor

nesta

DE DíVIDA

n" 12.160/93,

da ora

ATIVA,

conforme

nos

quadro

data é de R$ 2.128,20 (dois mil cento e

encontrando-se

devidamente

descriminado

no

_NOVA

~RUSSAS
.,

GOVERNO

MUNICIPAL

PlmCURADORIA GERAL DO MUNiCípIO

11 - DO PEDIDO
1\:10 expustu,
REQUER, digne-se
Vossa Excelência
determinar
a
,ililÇ.'iO do devedor p~lra, em 05 (cinco) dias, pagar o débito devidamente
atualizado

e acrescido
penhora

dos demais

uu arresto,

nos termos

n" 6.830/60, devendo,
proceder-se a intimação

logo, sejam

benetícios

encargos,

ou, querendo,

garantir

a execução

sob pena de

dos artigos 9°, 10°, 11 0, 12°, 13° e 14°, da Lei Federal

quando
a referencia
do respectivo cônjuge.

penhora

incidir

sob

bem

imóvel,

Igualmente,
não prosperando
a citação pela via postal, requer, desde
deferidos
aQ senhor oficial de justiça incumbido
das diligências,
os

do parágrafo

2°, do art. 172, do Código

Por derradeiro,
,',)usa o valor correspondénte
Termos

requer

de Processo

o arbitramento

a dívida

acrescida

Civil.

da verba honorária,

dos demais

consectários.

em que pede e espera deferimento.

Nova Russas/CE,

29 de março de 2016.

C, ~i,4~
FRANClS~RLOS

DE SOUSA

OAB/CE 27.845-B

dando-se

à
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CPF: 14116316334
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 10018915
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (PCG)
MUNICÍPIO: NOVA RUSSAS
PREFEITO: GONÇALO SOUTO DIOGO
INFORMAÇÃO INICIAL Nº: 78522015
RELATOR: CONSELHEIRO DR. ERNESTO SABÓIA DE FIGUEIREDO JÚNIOR
PERÍODO: EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

GONÇALO SOUTO DIOGO, Prefeito do Município de NOVA
RUSSAS in fine assinado, devidamente qualificado no processo em epígrafe, depois
de notificado por esse Tribunal de Contas, vem, tributando o máximo e costumeiro
respeito, à insigne presença de Vossa Excelência, em tempo hábil, nos termos do § 1º,
art. 6º da Lei nº 12.160, c/c o caput do art. 5º da Resolução nº 02/2002, apresentar suas
JUSTIFICATIVAS DE DEFESA à Informação Inicial nº. 78522015, da 3ª Inspetoria
da Diretoria de Fiscalização - DIRFI, relativo ao Processo de Prestação de Contas de
Governo do Município de NOVA RUSSAS, exercício financeiro 2014, o que faz pelas
razões a seguir evidenciadas e documentação que se fizer necessária.

Assinante:
CN=GONCALO SOUTO DIOGO:14116316334
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

Public key:
RSA/2048 bits
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Compulsando-se os autos, verifica-se que a intimação se deu no dia
29 de Fevereiro do corrente ano, por meio do Diário Oficial Eletrônico, pelo que se
GONCALO SOUTO DIOGO:14116316334
encontra em pleno andamento
o prazo recursal, in casu, até o dia 30 deste mês.
2016.03.30 23:26:14
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DA TEMPESTIVIDADE:

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
DOS ITENS DO RELATÓRIO INICIAL Nº. 17.128/2014:
Com o intuito de oferecer maior facilidade e uma eficaz análise por
parte dos técnicos que integram a 3ª Inspetoria da Diretoria de Fiscalização - DIRFI
desse Tribunal de Contas dos Municípios, as justificativas serão apresentadas
obedecendo a mesma ordem numérica em que foram expostas as prováveis
irregularidades apontadas no relatório inicial, bem como a apresentação de novos
itens faltosos ou omissos na Prestação de Contas de Governo que se fizer necessário.

II – DOS FATOS CONSTANTES DO RELATÓRIO DO TCM
2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Inicialmente, os técnicos dessa Corte de Contas afirmam que a
Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de NOVA RUSSAS foi
encaminhada em meio eletrônico à Câmara Municipal em 27 de fevereiro de 2015,
fora do prazo regulamentar determinado na Instrução Normativa n° 02/2013 deste
TCM.
Em seguida, acrescentaram, que consta nos autos o ofício de envio da
Prestação de Contas de Governo à Câmara Municipal com protocolo de recebimento
datado em 29/01/2015, portanto, dentro do prazo definido no § 4º do art. 42 da
Constituição do Estado do Ceará.
Por conseguinte, informam que a validação do envio da presente
Prestação de Contas de Governo a este Tribunal, em meio eletrônico, de
responsabilidade do Chefe do Poder Legislativo Municipal, ocorreu em 08 de abril de
2015, portanto dentro do prazo estabelecido pelo § 4º do art. 42 da Constituição do
Estado do Ceará e art. 6°, caput, e § 2°da IN n° 02/2013.

Página

Por último, afirmam que por meio de consulta à rede mundial de
computadores, notadamente ao sítio eletrônico www.belacruz.ce.gov.br, constatouse o não atendimento ao art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2

Diante do exposto, percebe-se um pequeno equivoco por parte dessa
Corte de Contas, uma vez não existir nenhum descumprimento por parte do Poder
Executivo de NOVA RUSSAS, pois o próprio ofício citado por esse Tribunal, prova
devidamente que o protocolo das contas de governo de 2014 naquele TCM, ocorreu
dentro do prazo para com o Poder Legislativo de nosso município.

Dessa forma, resta-nos afirmar, que tal afirmação foi indevida, uma
vez que todos os documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF,
foram
todos
devidamente
publicados
no
site
http://
http://www.novarussas.ce.gov.br/. Motivo pelo qual, pede-se que se analise com
cautela para que não se faça afirmações indevidas.
Dessa forma, as referidas publicações foram feitas no sítio eletrônico
citado acima, atendendo a norma regulamentar específica.
Diante do exposto, fica mais do que provado o atendimento ao Art.
48 da LRF.

4. DA DÍVIDA ATIVA
No tocante a Declaração, informamos que o Setor Tributário
providenciou a retificação da referida declaração, oportunidade em que fazemos o
devido envio a essa Corte de Contas.
Segundo os técnicos dessa Colenda Corte de Contas, o Município de
NOVA RUSSAS, no tocante a sua arrecadação da Dívida Ativa, alcançou o montante
de R$ 64.689,87 (Sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e
sete centavos), o qual está corretamente demonstrado no Balanço Geral – Anexos X e
XV. Referido valor foi devidamente ratificado através de declaração, cumprindo a IN
n.º 02/2013 deste TCM.
Segundo os técnicos dessa corte, após análise procedida:
“- Da previsão inicial, o percentual de 76,56% foi arrecadado, no
entanto, levando em consideração o saldo do exercício anterior, foi
arrecadado um percentual de apenas 3%.
- A redução no saldo desses créditos decorreu notadamente da
prescrição dos direitos, evidenciando que não houve esforço dessa
Administração Municipal em promover ações administrativas ou
judiciais visando à execução fiscal dos devedores. Ao contrário, os
direitos estão sendo reduzidos sem que sejam levadas a efeito medidas
prioritárias para cobrança dos devedores da Fazenda Pública
Municipal, em manifesto desinteresse pela arrecadação de tais ativos.
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A arrecadação da dívida ativa tem se constituído em uma ação das
mais difíceis para a Administração Financeira do Município, em face da baixa renda
familiar da maioria dos contribuintes cadastrados.

É imperioso observar que mesmo com o não pagamento dos tributos
por uma parcela considerável dos contribuintes, o Município tem desenvolvido
esforços no sentido de arrecadar tais receitas.
Vale ressaltar que a cobrança executiva dos débitos, não se
recomenda, pelo alto custo em relação ao montante da dívida inscrita. Entretanto, a
postergação dessa cobrança para um momento mais favorável, não representa
prejuízo iminente ao Tesouro do Município, continuando ativo o prazo para uma
cobrança executiva.
Informamos que o fato da dívida ativa estar em aumento, deve-se à
inscrição dos valores dos tributos lançados e não arrecadados dentro do exercício,
nos termos do art. 39 da Lei n°. 4.320/64. Não se tratando, portanto, de uma
irregularidade, mas de um cumprimento aos preceitos legais.
Cabe-nos esclarecer que os inúmeros esforços de iniciativa do
Executivo Municipal no sentido de se arrecadar o valor inscrito na Dívida Ativa não
alcançaram os resultados esperados. Além disso, as tentativas de se receber
amigavelmente os créditos relativos à Dívida Ativa têm produzido resultado inferior
ao desejável.
Nos termos da lei, não há prejuízo ao Município, uma vez que o
montante dos valores lançados e não arrecadados foram devidamente inscritos, e
mesmo com o natural constrangimento deverá ser cobrada judicialmente, ou ainda,
quando for o caso, com base no art. 14, § 3, II da Lei Complementar N° 101/00,
deverá ser cancelada.
Solicita-se ainda, que esse Tribunal de Contas siga sua jurisprudência
e considere as justificativas deste Prefeito, que vem arrecadando valores da Dívida
Ativa superior a alguns outros administradores municipais que receberam pareceres
prévios pela aprovação de suas Contas de Governo, como por exemplo:
Irauçuba - 2004; • Nova Russas - 2005; • Campos Sales - 2005; •
Itapipoca - 2006; • Novo Oriente - 2006.
Diante do exposto, solicita-se a descaracterização da ocorrência
referente a este item.
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No tocante a inscrição do valor de R$ 2.128,20 da Sra. Maria Helena
Pereira da Silva, referente ao processo 11161/12, acórdão 4334/2013 desse TCM,
informamos por oportuno, que o Setor Tributário envia nessa oportunidade a
certidão que comprova a devida inscrição na Dívida Ativa Não Tributária do

4

4.1. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ORIUNDA DE
DÉBITOS E MULTAS APLICADAS PELO TCM/CE

município, não existindo, portanto, nenhuma afronta aos Artigos. 71 e 75 da
Constituição Federal de 1988, muito menos a nenhum dispositivo da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Os técnicos dessa Corte, afirmam ainda, a necessidade de serem
realizados os procedimentos devidos quanto à cobrança e recebimento dos créditos
em favor do Fisco Municipal, bem como a importância de evidenciar a
responsabilidade pelo cumprimento às determinações contidas nos Acórdãos
emitidos por este Tribunal de Contas, e verificou-se que o Sr. Prefeito Municipal não
comprovou, através de documentos hábeis, as medidas adotadas objetivando a
cobrança dos créditos acima descritos, seja para a quitação administrativa do débito
ou cobrança judicial, na forma da Lei n.º 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal.
Os créditos descritos referentes aos acórdãos aqui citados são
MULTAS impostas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará em face de
irregularidades administrativas.
As cobranças desses créditos apesar de já existir entendimentos
diferentes, foram devidamente realizadas pelo município, não tendo o Sr. Prefeito,
ficado inerte perante aos fatos. Dessa forma, anexa-se farta documentação capaz de
sanar com os questionamentos dessa Corte de Contas, provando que os processos
ora grifados por esse Tribunal de contas, todos foram cobrados via judicial e via
notificação. Vale ressaltar que a documentação ora enviada, refere-se aos processos
grifados em negrito por essa Corte de Contas.

6. DOS LIMITES LEGAIS
6.3 DAS DESPESAS COM
EXECUTIVO E LEGISLATIVO

PESSOAL

DOS

PODERES

Afirmam que foi verificado que os valores demonstrados no RGF do
último período pertinente ao Poder Executivo não estão compatíveis com aqueles
evidenciados no SIM. No tocante a esse questionamento, ficamos impossibilitados de
proceder com quaisquer esclarecimentos, haja vista que os técnicos dessa Corte de
Contas apenas fizeram um comentário de possível divergência, porém, não
apresentaram nenhuma comprovação, e assim sendo, não temos sequer como
confrontar esses números. Dessa forma, pedimos desde já, caso os técnicos insistam
nessa afirmação, que os mesmos apresentem documentos comprobatórios dessa
suposta diferença.

Em seguida, afirmam os técnicos desse Tribunal, que quando da
análise destes gastos no exercício em exame, constatou-se que estas despesas
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Os Técnicos dessa Corte de Contas afirmam que consoante o quadro
acima, o Poder Legislativo cumpriu e o Poder Executivo não cumpriu o limite legal
estabelecido na Lei Complementar nº 101/00.

referentes ao Poder Executivo ultrapassaram o limite de total preconizado na Lei de
Responsabilidade Fiscal. Adiante, solicitaram o envio junto à justificativa, de cópia
do Anexo I do RGF do 1° quadrimestre e do 2º quadrimestre, com o objetivo que
comprove a redução do percentual excedente na forma do art. 23 da LRF.
Acerca das alegativas dessa Inspetoria de que o Poder Executivo
atingiu o limite total da despesa com pessoal, informa-se por oportuno, que esse caso
não se trata de uma irregularidade insanável, pois a Lei de Responsabilidade Fiscal
estabelece prazo legal para que o ente possa retornar ao limite legal.
O acerto de tal interpretação é confirmado pela leitura dos
dispositivos existentes na Lei de Responsabilidade Fiscal pertinentes à matéria,
conforme segue abaixo:
O primeiro deles é o Art. 23, in verbis:
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão
referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo
artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o
percentual excedente terá de ser eliminado nos dois
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no
primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas
nos §§ 3º e 4o do art. 169 da Constituição.

Dentro dessas prerrogativas e fundamentação baseada no Art. 23 do
referido dispositivo legal, informamos que o Poder Executivo está adotando as
medidas necessárias para redução dos gastos com pessoal.
É oportuno citar o art. 66 da mesma legislação, a seguir
transcrito:
LEI DE RESPONSABI LIDADE FISCAL LC Nº 101/ 2000
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão
duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do
Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual
por período Igual ou superior a quatro trimestres.
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Conforme publicação do Jornal Folha de São Paulo,
imagem probante a seguir colada, com base em dados do IBGE -Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, o Produto Interno Bruto - PIB nacional
ficou estagnado em 2014, com alta de apenas 0,1%, sendo considerado o pior
resultado desde o ano de 2009.

Considerando que a maior fração das receitas municipais é
oriunda da União, que seja considerado por esse TCM/CE a variação do PIB
nacional na aplicabilidade do art. 66 da LRF.
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Desta forma é o entendimento do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, conforme Processo nº 09352- 14 que tratou
sobre a Prestação Anual de Contas da Prefeitura Municipal de Senhor do
Bonfim/BA, conforme imagem probante a seguir colada:
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Diante de todo exposto, o prazo para recondução ao limite
permitido, é até o primeiro quadrimestre de 2016.
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O Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da
Bahia também tem entendido que o descumprimento do limite estabelecido
no art. 20, II, "b", da LRF, por si só não motiva emissão de Parecer Prévio pela
desaprovação de contas, mas tão somente mera ressalva em louvor ao inciso
IV e/e §§ 1° e 2º do art. 5° da Lei Federal nº 10.028 de 19/10/2000, a seguir
transcrito com imagem probante em 11 seguida colada:

6.4 DO DUODÉCIMO
Na oportunidade segue o Decreto que regulamentou o repasse ao
Poder Legislativo.
7.6. DOS RESTOS A PAGAR
7.6.1 DO DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES
DESPESAS CONTRAÍDAS NO EXERCÍCIO

DE

Sobre a conta restos a pagar é dito que as despesas empenhadas em
exercícios anteriores ainda não tinham sido quitadas até o encerramento do exercício
de 2014, comportando-se da seguinte forma:
Especificação
Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores (*)
(-) restos a pagar pagos em 2014
(-) cancelamento de restos a pagar ocorridos em 2014
(+) inscrições de restos a pagar em 2014
(=) dívida flutuante relacionada a restos a pagar
Receita Corrente Líquida – RCL
Participação dos restos a pagar frente à RCL

Valor (R$) – Poder Executivo
10.298.823,87
2.713.612,74
0,00
8.695.755,77
16.280.966,90
49.538.771,07
33,00%

Ressalta ainda, que as dívidas de curto prazo do Município, relativas
às despesas empenhadas em exercícios anteriores e que até o final de 2014 ainda não
haviam sido pagas, representando 98,39% do passivo financeiro e 33,00% da Receita
Corrente Líquida.
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O fato é que além de não podemos ser responsabilizados por dívidas
de heranças deixada por ex-prefeitos. E os restos a pagar inscritos e não processados
dentro do exercício, também não podem ser levados em consideração, uma vez que
esses restos a pagar, são quase em sua totalidade, referentes a contratos em
andamento que ainda passarão pelo estágio da liquidação, são obras e serviços de
engenharia, de convênios que também estão em andamento, até mesmo pelo tempo
de execução dessas obras e serviços, contratos de comprar de bens e materiais
também entregues. Na oportunidade, encaminha-se a relação de todas essas despesas
não liquidadas.
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Antes mesmo de tecermos maiores esclarecimentos, vale acrescentar
que essa Colenda Corte de Contas, tem levado em consideração em seu cálculo em
outros processos de outros municípios, apenas os restos a pagar processados, E nesse
caso, em Nova Russas, o valor dos inscritos no exercício de 2014 processados, foi no
montante de R$ 4.841.631,39, Assim sendo, a Dívida Flutuante levantada por essa
Corte, menos os restos a pagar inscritos, porém, não processados em 2014 que foi no
montante de R$ 3.854.124,38, o valor a ser levado em consideração é o de R$
12.426.842,52, representando um percentual de 25,08% frente a receita corrente
líquida.

No caso sobre apreço, é bom lembrar que segundo a LRF é permitido
à Prefeitura Municipal apresentar déficit financeiro nos três primeiros anos de
mandato, sendo vedado apenas no último exercício em que se encerra o período de
governo do Prefeito Municipal, embora exija o equilíbrio financeiro entre as receitas
arrecadadas e as despesas realizadas.
Vale ressaltar ainda, que dos restos a pagar inscritos em 2014, menos
os não processados, conforme colocado acima, foi pago o montante de R$
4.080.332,14 no exercício de 2015, ou seja, um percentual de 84,28%, percentual
bastante significativo, o que mostra equilíbrio financeiro na nossa gestão.
A responsabilidade do Prefeito é administrar os recursos públicos de
forma a manter o equilíbrio entre as receitas e despesas. Entretanto, um resultado
deficitário, desde que razoável e prudente, poderá existir, com a condição de que no
último ano de mandato seja eliminado, não rolando dívida para o próximo Prefeito,
nos termos do art. 42, da Lei nº 101/2000.
O objetivo maior do art. 42 da Lei n° 101/2000 é garantir a
governabilidade do próximo gestor pois, historicamente o que se verificava era o
recebimento, por parte do novo prefeito, de um volume considerável de dívida
pública (constituída principalmente de restos a pagar). Isso, muitas vezes,
inviabilizava metade do mandato por conta de pagamento de tais compromissos.
O que não pode, segundo entendimento ao ordenamento legal
invocado, é o Prefeito deixar dívida (restos a pagar) para o próximo gestor municipal
sem que haja a devida cobertura financeira (disponibilidade de caixa), conforme art.
42, da LRF, a seguir transcrito:
“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”. (grifo nosso)
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Diante de todo o exposto, entendemos que não houve nenhuma falha
do atual Prefeito de NOVA RUSSAS, pois os percentuais provam a regular situação
do município, ficando os percentuais dentro do limite de aceitação deste Tribunal de
Contas.
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Observando o artigo supra transcrito e por exclusão, conclui-se: “Se
não pode haver inscrição de restos a pagar sem saldo de caixa somente no último ano
de mandato do titular do Poder ou Órgão, é possível, sim, a existência de déficits
financeiros nos três primeiros exercícios do período de exercício do cargo de Prefeito
ou titular de Poder ou órgão referido no art. 20 da LRF, desde que esses déficits não
sejam em excesso, aplicando-se o devido limite prudencial e moderado, para todas as
dívidas sejam liquidadas até o último ano da gestão.”

8.4. DO BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV
Os técnicos dessa Corte de Contas apresentam as diferenças nas
contas dos bens móveis e imóveis do município de NOVA RUSSAS, alegando ainda
que tais diferenças implicam em descontrole patrimonial.
Logo, cabe aqui ressaltar, que as diferenças na verdade são advindas
do balanço de 2012, cabendo a essa Corte de Contas, proceder com a cobrança de
explicações naquele processo.
Vale ressaltar ainda que atecnia como essa, não podem e tem o
condão que venham a ser suficientes para a emissão de um parecer desfavorável.
Prova é, que o PROCESSO DAS CONTAS DE GOVERNO DE ITAPIPOCA DO
EXERCÍCIO DE 2009, COM PARECER PRÉVIO N.° 62/2013 DO RELATOR HÉLIO
PARENTE, FAVORÁVEL pela aprovação das Contas de Governo do exercício de
2009 daquele exercício.

9. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Inspetoria registrou atendimento ao disposto na Instrução
Normativa nº 02/2013, desse Tribunal de Contas, tendo em vista que nos autos da
PCG constam o relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo sobre a Execução dos Orçamentos e Controle Patrimonial, bem como a Lei
Municipal que dispõe sobre a Organização da Administração Municipal Pública de
NOVA RUSSAS, onde ficou comprovado a criação da Coordenação de Controle
Interno do Município.
Quando a normatização do funcionamento e dos mecanismos de
Controle Interno a Administração Municipal seque as disposições contidas no
capítulo II – Art. 76 a 80 da Lei Federal 4.320/64, e adota como norma reguladora a
Instrução Normativa 01/97 desse e. Tribunal, publicada no Diário Oficial do Estado
do Ceará em 09/02/1999, que dispõe sobre a observância pela Administração Direta,
órgãos, Entidades, e Fundos do Município, sobre os princípios e normas da legislação
em vigor que dizem respeito a orçamento e Controle Interno.

Requeremos, desde já, o direito de complementá-las, por todos os
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São estas, Senhor Relator, as razões e documentos que ora
oferecemos ao exame desse Tribunal, objetivando desconstituir as falhas arguidas na
informação vestibular do processo de Contas de Governo do Município de NOVA
RUSSAS, do exercício financeiro de 2014.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

meios legais aceitos, antes do julgamento final do referido processo.
Por tudo quanto foi exposto e demonstrado, entende o Requerente
que os questionamentos decorrentes da Informação Inicial nº. 78522015 desse TCM
foram corrigidos e sanados, oportunidade em que fica esperando tão somente o
posicionamento desse Egrégio Tribunal de Contas, no sentido de que sejam
plenamente aceitas as razões de defesa do Prefeito de NOVA RUSSAS, concluindo-se
por fim, pela REGULARIDADE da Prestação de Contas de Governo de 2014, onde
fica aguardando confiante o pronunciamento desse Tribunal de Contas pela emissão
do parecer técnico prévio FAVORÁVEL À REGULARIDADE das citadas contas,
fazendo-se assim, a necessária e costumeira JUSTIÇA.
Termos em que,
Pede e espera deferimento
NOVA RUSSAS - CE, 30 de Março de 2016.
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GONÇALO SOUTO DIOGO
Prefeito de Nova Russas

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA

PROCESSO Nº 100189/15
Nesta data, faço a juntada ao presente processo, da Justificativa,
apresentada em 30/03/2016, pelo(a) Sr(a) GONCALO
SOUTO DIOGO, protocolada nesta Corte de Contas sob o
No. 100189-1/15.
Certifico, com base no Certificado de Publicação de fls. 1279,
que a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido no
art. 5º, inciso III, da Resolução nº 02/2002, tendo em vista que
o encerramento deste ocorreu em 30/03/2016.
Encaminhem-se os autos ao gabinete do Excelentíssimo senhor
Relator da matéria, conforme distribuição registrada nos autos.
Em 31 de Março de 2016
SECRETÁRIO
PRISCYLA NOGUEIRA ALVES

Av. General Afonso Albuquerque Lima, nº 130 – Cambeba Cep: 60.822-325 - Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

DESPACHO

De ordem do Conselheiro Ernesto Saboia – Portaria Nº 001/2011 – GAB. ES. e
considerando que se trata de despacho de mero expediente, por não conter qualquer carga
decisória e inexistir qualquer prejuízo à parte.

Trata-se o presente peticionamento, de peça Justificativa prevista no Art. 6º, §1º, da LOTCM,
tempestivamente protocolizada pelo(a) Responsável, devidamente intimado(a) nos termos do
Art. 80, da Lei nº 12.160/93 e Art. 5º, da Resolução 02/2002 – TCM e Resoluções do TCM nos
02/2002, 10/2013, 12/2013, por determinação do Conselheiro Relator do respectivo Processo
de Prestação de Contas de Governo, ao qual a referida peça Justificativa deve ser anexada.

Fortaleza, 14/04/2016

--vide assinatura digital--

Alexsandro Gondim Barroso
Chefia de Gabinete – Mat. 114322-1-2

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br
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ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

DESPACHO
De ordem do Conselheiro Ernesto Saboia – Portaria Nº 001/2011 – GAB. ES. e
considerando que se trata de despacho de mero expediente.

Encaminhe-se o processo à Diretoria de Fiscalização – DIRFI para analisar.

Fortaleza, 14/04/2016

--vide assinatura digital-Alexsandro Gondim Barroso
Chefia de Gabinete – Mat. 114322-1-2

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br
1/1

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

PROCESSO: 10018915
NATUREZA: CONTAS DE GOVERNO
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
RESPONSÁVEL: GONÇALO SOUTO DIOGO
MUNICÍPIO: NOVA RUSSAS
EXERCÍCIO: 2014
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABÓIA DE FIGUEREDO JÚNIOR
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: Nº 52582016

Informação Complementar - Relatório da 3ª Inspetoria da
Diretoria de Fiscalização - DIRFI, do Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado do Ceará, acerca da Prestação de
Contas de Governo do Município de NOVA RUSSAS
referente ao exercício financeiro de 2014.

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O Sr. GONCALO SOUTO DIOGO, Prefeito do Município de NOVA RUSSAS no
exercício de 2014, apresentou argumentos e documentos com o propósito de justificar e sanar as
irregularidades apuradas e anotadas na Informação Inicial n.º 78522015.
Salienta-se que em razão do entendimento firmado pelo Pleno desta Corte de Contas, os
tópicos referentes ao Poder Legislativo Municipal serão tratados nas respectivas Contas de
Gestão, razão pela qual tais aspectos não serão abordados neste presente relatório.
Esta Inspetoria, após examinar os documentos e alegações em comento, tem a informar o
que se segue:
2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
a) A Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de NOVA RUSSAS foi
encaminhada em meio eletrônico à Câmara Municipal em 27 de janeiro fora do prazo
regulamentar determinado na Instrução Normativa n° 02/2013 deste TCM, conforme relatado
na Inicial.
A Defesa informou oportunamente que:‘‘ percebe-se um pequeno equivoco por parte
dessa Corte de Contas, uma vez não existir nenhum descumprimento por parte do Poder
Executivo de NOVA RUSSAS, pois o próprio ofício citado por esse Tribunal, prova
devidamente que o protocolo das contas de governo de 2014 naquele TCM, ocorreu dentro do
prazo para com o Poder Legislativo de nosso município.”
Reanalisando as argumentações, ora apresentadas, pela Defesa bem como a
documentação acostada às fl.1291, esta Inspetoria acata sua alegativas e descaracteriza a falha
Assinado
digitalmente por
MARIA SOLANGE
DA SILVA
SOUSA:229829903
00

Processo Nº 10018915
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ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

anterior.
b) Na Informação Preliminar, não foi identificado o sítio eletrônico do município em
análise, não sendo possível verificar se ocorreu o atendimento ao art. 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Nesta oportunidade a Defesa informou que: ‘‘tal afirmação foi indevida, uma vez que
todos os documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF foram todos
devidamente publicados no site http://www.novarussas.ce.gov.br/. “Motivo pelo qual, pede-se
que se analise com cautela para que não se faça afirmações indevidas.”
Esta Inspetoria, analisando o site mencionado pelo Justificante, constatou o atendimento
ao disposto no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sanando a questão.
3. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. DA DÍVIDA ATIVA
Consta na Inicial que no Município de NOVA RUSSAS, a arrecadação da Dívida Ativa
alcançou o montante de R$ 64.689,87 (sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e
oitenta e sete centavos), o qual está corretamente demonstrado no Balanço Geral – Anexo XV.
Referido valor não foi devidamente ratificado através de declaração, descumprindo a IN
n.º 02/2013 deste TCM.
A Defesa, à fl.1299, mencionou:‘‘ informamos que o Setor Tributário providenciou a
retificação da referida declaração, oportunidade em que fazemos o devido envio a essa Corte de
Contas.”
Diante da justificativa apresentada, esta Inspetoria não localizou nos autos nenhuma
documentação comprobatória, assim sendo, esta Inspetoria ratifica o disposto na Informação
Inicial.
Ainda na Inicial, da análise procedida, no quadro demonstrado na Inicial à fl.09
concluiu-se que:
- Da previsão inicial, o percentual de 76,56% foi arrecadado. Entretanto, destacou-se o
baixo valor arrecadado em relação ao saldo do exercício anterior.
- A redução no saldo desses créditos decorreu notadamente da prescrição dos direitos,
evidenciando que não houve esforço dessa Administração Municipal em promover ações
administrativas ou judiciais visando à execução fiscal dos devedores. Ao contrário, os direitos
estão sendo reduzidos sem que sejam levadas a efeito medidas prioritárias para cobrança dos
devedores da Fazenda Pública Municipal, em manifesto desinteresse pela arrecadação de tais
ativos.
O Defendente, nesta fase diligencial, em suas justificativas relata:
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“(...) Vale ressaltar que a cobrança executiva dos débitos, não se recomenda, pelo alto
custo em relação ao montante da dívida inscrita. Entretanto, a postergação dessa cobrança para
um momento mais favorável, não representa prejuízo iminente ao Tesouro do Município,
continuando ativo o prazo para uma cobrança executiva”.
Informou também :‘‘ que o fato da dívida ativa estar em aumento, deve-se à inscrição dos
valores dos tributos lançados e não arrecadados dentro do exercício, nos termos do art. 39 da Lei
n°. 4.320/64. Não se tratando, portanto, de uma irregularidade, mas de um cumprimento aos
preceitos legais."
Acrescentou ainda:‘‘Nos termos da lei, não há prejuízo ao Município, uma vez que o
montante dos valores lançados e não arrecadados foram devidamente inscritos, e mesmo com o
natural constrangimento deverá ser cobrada judicialmente, ou ainda, quando for o caso, com base
no art. 14, § 3, II da Lei Complementar N° 101/00,deverá ser cancelada.
E por fim solicitou:” que esse Tribunal de Contas siga sua jurisprudência e considere as
justificativas deste Prefeito, que vem arrecadando valores da Dívida Ativa superior a alguns
outros administradores municipais que receberam pareceres prévios pela aprovação de suas
Contas de Governo, como por exemplo:Irauçuba -2004; • Nova Russas - 2005; • Campos Sales 2005; •Itapipoca - 2006; • Novo Oriente - 2006.
Diante dos argumentos exibidos pela defesa, e, uma vez que não foram apresentadas
provas documentais no intuito de comprovar citado esforço para reaver esses Ativos, ratifica-se
o relatório pretérito.
3.1.1. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ORIUNDA DE DÉBITOS E
MULTAS APLICADAS PELO TCM/CE
Consta na Inicial que, considerando a necessidade de serem realizados os procedimentos
devidos quanto à cobrança e recebimento dos créditos em favor do Fisco Municipal, bem como a
necessidade de evidenciar a responsabilidade pelo cumprimento às determinações contidas nos
Acórdãos emitidos por este Tribunal de Contas, verificou-se que o Sr Prefeito Municipal não
havia comprovado, através de documentos hábeis, as medidas adotadas objetivando a cobrança
dos créditos abaixo descritos, seja para a quitação administrativa do débito ou mesmo visando à
cobrança judicial, na forma da Lei n.º 6830/80 – Lei de Execução Fiscal.
ACÓRDÃO
N.º
4334/2013

PROCESSO
N.º
11161/12

RESPONSÁVEL
MARIA
HELENA
PEREIRA
SILVA

TOTAL

DA

VALOR
R$

REFERÊNCIA

2.128,20

FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTENCIA
SOCIAL

RESULTADO
DA ANÁLISE
OMISSO

2.128,20

O Recorrente às fls.906 declara:
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“No tocante a inscrição do valor de R$ 2.128,20 da Sra. Maria Helena Pereira da Silva,
referente ao processo 11161/12, acórdão 4334/2013 desse TCM, informamos por oportuno, que
o Setor Tributário envia nessa oportunidade a certidão que comprova a devida inscrição na
Dívida Ativa Não Tributária do município, não existindo, portanto, nenhuma afronta aos
Artigos. 71 e 75 da Constituição Federal de 1988, muito menos a nenhum dispositivo da Lei de
Responsabilidade Fiscal.”
E por fim diz a Defesa: ‘‘As cobranças desses créditos apesar de já existir entendimentos
diferentes, foram devidamente realizadas pelo município, não tendo o Sr. Prefeito, ficado inerte
perante aos fatos. Dessa forma, anexa-se farta documentação capaz de sanar com os
questionamentos dessa Corte de Contas, provando que os processos ora grifados por esse
Tribunal de contas, todos foram cobrados via judicial e via notificação. Vale “ressaltar que a
documentação ora enviada, refere-se aos processos grifados em negrito por essa Corte de
Contas.”
Com relação ao responsável a Sra. MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA nesta
fase diligencial foi acostada às fls.1293/1295 dos autos a Certidão de Dívida Ativa alusivo ao
Termo do Acórdão nº 4334/2013 que após analisado por esta Inspetoria, sana-se a omissão
apontado na inicial.
4. DOS LIMITES LEGAIS
4.1. DAS DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO
Consoante o quadro exposto na informação pretérita, o Poder Executivo não cumpriu o
limite legal estabelecido na Lei Complementar nº 101/00, uma vez que o valor da despesa com
pessoal atingiu o percentual de 61,69%.
Considerando que as despesas com pessoal do Poder Executivo ultrapassaram o limite
estabelecido no art. 20, inciso III, alínea b, da Lei de Responsabilidade Fiscal, informou-se que
referido Poder se encontrava obrigado a cumprir as determinações impostas pelo art.23 da
mesma lei.
Assim sendo, solicitou-se o envio junto à justificativa, de cópia do Anexo I do RGF do 1°
e 2º quadrimestres, comprovando a redução do percentual excedente na forma do art. 23 da LRF.
Ressaltou-se que o art. 63 §2° da LRF extingue a faculdade de emissão de relatório semestral,
quando ocorre descumprimento ao disposto no art. 20 da LRF.
Ademais, advertiu-se que na fase complementar a peça ora requisitada seria confrontada
com os Anexos I dos RGFs dos 1° e 2º quadrimestres de 2015, encaminhados a esta Corte por
força do art. 8° da IN n° 03/2000 deste TCM.
A Defesa relata:
Dentro dessas prerrogativas e fundamentação baseada no Art. 23 do
referido dispositivo legal, informamos que o Poder Executivo está
adotando as medidas necessárias para redução dos gastos com pessoal.
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É oportuno citar o art. 66 da mesma legislação.....
Esta Inspetoria, consultando o referido artigo, verifica a seguinte orientação:
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados
no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto
(PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a
quatro trimestres.
§ 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real
acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no
período correspondente aos quatro últimos trimestres.
A Defesa acrescenta que:
Conforme publicação do Jornal Folha de São Paulo, imagem probante a
seguir colada, com base em dados do IBGE –Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, o Produto Interno Bruto - PIB nacional ficou
estagnado em 2014, com alta de apenas 0,1%, sendo considerado o pior
resultado desde o ano de 2009.
Assim sendo, a Defesa conclui que ‘‘ o prazo para recondução ao limite permitido, é até o
primeiro quadrimestre de 2016”.
Diante o exposto, esta Inspetoria confirma que o Município teria o prazo duplicado
para recondução da despesa com Pessoal, desse modo, devendo-se utilizar, na verificação desse
retorno, os percentuais de despesa com pessoal apurados nos RGFs do 2º Quadrimestre de
2015 e 1º Quadrimestre de 2016.
Considerando que a Defesa, nesta oportunidade, não acostou os RGF´s solicitados
inicialmente e sabendo que o RGF do 1º quadrimestre de 2016, ainda não disponibilizado, está
dentro do prazo de encaminhamento a este Tribunal de Contas.
Seguem os percentuais de Despesa com Pessoal, extraídos dos RGFs protocolados neste
Tribunal de Contas:
PERÍODO RGF

PROTOCOLO

DESPESA COM PESSOAL
(%)

1º Quadrimestre de 2015

11971/15

61,18%

2º Quadrimestre de 2015

21273/15

63,76%

3º Quadrimestre de 2015

2551/16

63,77%

Verificando que a Defesa não contestou o percentual de 61,69% apurado inicialmente,
esta Inspetoria informa que não foi possível realizar a verificação da recondução da despesa com
pessoal ao limite legal (54%), da forma disposta no art. 23 da LRF, visto que o RGF do 1º
Processo Nº 10018915

5

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

quadrimestre de 2016 ainda não fora apresentado, pelo motivo já exposto.
LC nº 101/2000
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no
art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo
das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser
eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço
no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§
3º e 4o do art. 169 da Constituição
Mesmo assim, considerando os valores exposto na tabela acima, verifica-se que o
percentual da despesa com pessoal nos quadrimestres seguintes continuou aumentando.
4.2. DO DUODÉCIMO
Verificou-se na Inicial que no Relatório Pretérito que a fixação do Orçamento Municipal
superou o limite máximo permitido para despesas com o Legislativo.
Solicitou-se, portanto, que na fase diligencial do presente Processo fosse comprovada a
ação desenvolvida pelo Sr. Prefeito Municipal com vistas a dar ciência, mediante Decreto, ao
Chefe do Legislativo acerca do valor a ser repassado, permitido pela Constituição.
O Recorrente nesta oportunidade informou:‘‘ segue o Decreto que regulamentou o
repasse ao Poder Legislativo”.
Apesar de o Defendente afirmar o envio do Decreto, não consta nos autos nenhuma
documentação comprobatória. Face ao exposto permanece a omissão apontada na inicial.
Observou-se, ainda na Inicial, por meio de exame aos dados do SIM, que o repasse
mensal do Duodécimo do mês de Janeiro/2014 ultrapassou, o prazo estabelecido no art. 29-A,
parágrafo 2º inciso II, da Constituição Federal,
Tendo em vista que a Defesa nada argumentou acerca do assunto, permanece inalterado
o apontado no relatório pretérito.
5. DO ENDIVIDAMENTO
5.1. DOS RESTOS A PAGAR
Na fase anterior, chegou-se às seguintes conclusões acerca dos Restos a Pagar:
- os “Restos a Pagar” já representam 98,39% do Passivo Financeiro do Município e 33%
da Receita Corrente Líquida;
- existe R$ 1,6 de Restos a Pagar ao final do exercício em análise para cada R$ 1,00 (hum
real) acumulado até o ano anterior;
- a Inscrição no exercício representou 17,55% da Receita Orçamentária arrecadada e
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17,55% da Receita Corrente Líquida – RCL; o valor da inscrição do Poder Executivo confere do
valor registrado no RGF, que é de R$ 8.695.755,77 (oito milhões, seiscentos e noventa e cinco
mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e setenta centavos).
- o saldo dos “Restos a Pagar” no final dos três últimos exercícios financeiros vem
aumentando, conforme se pode verificar:
Especificação

2012

2013

2014

Dívida Flutuante relacionada com
os Restos a Pagar

8.662.689,10

10.298.823,87

16.280.966,90

Considerando que o Defendente não contestou os índices em apreço, esta Unidade
Técnica ratifica todos os apontamentos feitos na informação inicial no item em questão.
5.2. DO DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS
NO EXERCÍCIO
Constatou-se a insuficiência de recursos para a cobertura das despesas empenhadas,
liquidadas e não pagas no ano em análise.
ESPECIFICAÇÃO
(A) Restos a Pagar Processados Inscritos no exercício
(B) Disponibilidade financeira líquida – item 08.03

VALOR (R$)

4.841.631,39
3.252.948,25

(A) Restos a Pagar Inscritos Processados em 2013, de acordo com o SIM;

A Defesa relata:
(...)
“O fato é que além de não podemos ser responsabilizados por dívidas de heranças
deixada por ex-prefeitos. E os restos a pagar inscritos e não processados dentro do exercício,
também não podem ser levados em consideração, uma vez que esses restos a pagar, são quase em
sua totalidade, referentes a contratos em andamento que ainda passarão pelo estágio da
liquidação, são obras e serviços de engenharia, de convênios que também estão em andamento,
até mesmo pelo tempo de execução dessas obras e serviços, contratos de comprar de bens e
materiais também entregues. Na oportunidade, encaminha-se a relação de todas essas despesas
não liquidadas.
(...)
‘‘A responsabilidade do Prefeito é administrar os recursos públicos de forma a manter o
equilíbrio entre as receitas e despesas. Entretanto, um resultado deficitário, desde que razoável e
prudente, poderá existir, com a condição de que no último ano de mandato seja eliminado, não
rolando dívida para o próximo Prefeito, nos termos do art. 42, da Lei nº 101/2000.’’
“O que não pode, segundo entendimento ao ordenamento legal invocado, é o Prefeito
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deixar dívida (restos a pagar) para o próximo gestor municipal sem que haja a devida cobertura
financeira (disponibilidade de caixa), conforme art.42, da LRF........”
Esta Inspetoria entende que a Justificativa do Postulante não altera os dados apurado no
exórdio. Ressalta-se, ainda, que a análise é feita considerando apenas os Restos a Pagar
Processados Inscritos no exercício(2014), permanecendo, desse modo, a insuficiência de
recursos para a cobertura dessas despesas empenhadas e já liquidadas.
6. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
6.1. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Relatou-se inicialmente que o Balanço Orçamentário apresentou um déficit financeiro
correspondente a R$ 4.035.186,30 (quatro milhões, trinta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e
trinta centavos) no exercício sob análise.
O Justificante não se pronunciou, ficando assim mantido o apontamento da inicial.
6.1.1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1.1.1.

DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Consta na Inicial que a Arrecadação Orçamentária alcançou o valor de R$
49.538.771,07 (quarenta e nove milhões, quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e um
reais e sete centavos), abaixo da previsão inicial em 14,07%, segundo dados do SIM PCG,
divergentes do RREO (R$ 49.719.832,99).
Confrontando o valor arrecadado com a cifra recolhida no exercício anterior, conforme
se demonstra a seguir, concluiu-se que houve um aumento de arrecadação na ordem de R$
4.644.781,95 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e
noventa e cinco centavos):
ARRECADAÇÃO
2013 – A
44.893.989,12
Fonte: SIM PCG

ARRECADAÇÃO
2014 – B
49.538.771,07

VARIAÇÃO R$ (B – A)
4.644.781,95

VARIAÇÃO - %
(B/A-1) X100
110,35%

Quanto ao assunto abordado neste Item, como o Recorrente não se manifestou,
mantém-se o apontamento inicial.
6.2. DO BALANÇO PATRIMONIAL- ANEXO- XIII
Apurou-se no Balanço Patrimonial um passivo a descoberto no valor de R$
3.217.744,63 (três milhões, duzentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e
sessenta e três centavos).
A Defesa não se manifestou sobre a questão, ratificando-se, desse modo, o exposto.
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Ainda na Inicial verificou-se divergências entre o saldo dos bens móveis e imóveis
registrados no Balanço Patrimonial em relação ao registro realizado no SIM, conforme
demonstrado no relatório pretérito, implicando em descontrole patrimonial e contrariando o
que disciplina o artigo 15 da IN 01/97 – TCM-CE e artigos 94, 95, 96 e inciso II do artigo 106 da
Lei 4.320 de 17/03/1964.
Acerca do assunto acima, o Justificante se justificou dizendo:
“que as diferenças na verdade são advindas do balanço de 2012, cabendo a essa Corte de
Contas, proceder com a cobrança de explicações naquele processo.Vale ressaltar ainda que
atecnia como essa, não podem e tem o condão que venham a ser suficientes para a emissão de
um parecer desfavorável. Prova é, que o PROCESSO DAS CONTAS DE GOVERNO DE
ITAPIPOCA DO EXERCÍCIO DE 2009, COM PARECER PRÉVIO N.° 62/2013 DO
RELATOR HÉLIO PARENTE, FAVORÁVEL pela aprovação das Contas de Governo do
exercício de 2009 daquele exercício.”
Diante dos argumentos exibidos pela Defesa, e sabendo que as informações contidas no
SIM foram encaminhadas pelo município, esta Inspetoria retornou ao referido sistema e
confirmou os valores discriminados na Inicial. Assim, ratifica-se a divergência apontada bem
como o descumprimento ao artigo 15 da IN 01/97 – TCM-CE e artigos 94, 95, 96 e inciso II do
artigo 106 da Lei 4.320 de 17/03/1964.
6.3. DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO X
Na Inicial ficou evidenciado que o Município de Nova Russas apresentou um déficit na
sua gestão patrimonial, na ordem de R$ 2.123.430,10 (dois milhões, cento e vinte e três mil,
quatrocentos e trinta reais e dez centavos).
O Recorrente não se manifestou acerca do item em questão, mantendo-se o
apontamento inicial
7. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Na Inicial consta que a Instrução Normativa n° 02/2013 deste Tribunal determinou à
apresentação junto ao Processo de Prestação de Contas de Governo das seguintes peças:
-Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e
que regulamentou o seu funcionamento;
-Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a
execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
Verificou-se que em relação à obrigatoriedade de envio da norma que instituiu o órgão
central do sistema de controle interno, o município enviou documento que discrimina qual a
estrutura administrativa do município, o que não supre a exigência de norma específica
conforme, Art 5º, inciso VII, da IN 02/2013.
O Recorrente afirma nesta oportunidade que:‘‘ Quando a normatização do
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funcionamento e dos mecanismos de Controle Interno a Administração Municipal seque as
disposições contidas no capítulo II – Art. 76 a 80 da Lei Federal 4.320/64, e adota como norma
reguladora a Instrução Normativa 01/97 desse e. Tribunal, publicada no Diário Oficial do Estado
do Ceará em 09/02/1999, que dispõe sobre a observância pela Administração Direta, órgãos,
Entidades, e Fundos do Município, sobre os princípios e normas da legislação em vigor que
dizem respeito a orçamento e Controle Interno.
Diante da justificativa da Defesa, esta Inspetoria verificou que a Defesa não acostou junto
aos autos a norma que institui o controle interno, contrariando o art. 5º inciso VIII da Instrução
Normativa nº 02/2013, assim sendo, esta Inspetoria ratifica a pecha indigitada nesta seção.
É A INFORMAÇÃO
3ª. INSPETORIA DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – DIRFI, DO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, EM
FORTALEZA, 18 DE MAIO DE 2016.
MARIA SOLANGE DA SILVA SOUSA
TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO
REVISÃO TÉCNICA:
VANESSA ARAGÃO DE GOES SALGUEIRO
INSPETORA
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DESPACHO
Remetam-se os autos ao Gabinete do Relator, para conhecimento e adoção das
providências que julgar necessárias.

Fortaleza, 23 de maio de 2016.

Clóvis José de Sousa Celes
Assessor Técnico
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