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Em apreciação o PEDIDO DE REEXAME interposto pelo 

MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA, em face do r. parecer desfavorável emitido pela 
E. Primeira Câmara, em Sessão de 08.11.161, à aprovação das contas do exercício de 
2014. 

 
Relembro que a rejeição dos demonstrativos em Primeira 

Instância se deu em face do verificado nos itens relativos aos (a) gastos com pessoal, 
(b) falta de recolhimento dos encargos sociais, e (c) gestão orçamentária e 
financeira. 

 
Em detalhamento, os gastos com pessoal situaram-se em 59,29% 

da RCL, sem que a Administração tenha promovido a sua redução ao tempo 
determinado, além de incidir no pagamento de horas excedentes em período proibido; 
houve falta de recolhimento de encargos sociais devidos ao INSS, resultando em 
parcelamentos firmados em 15.07.14 – (R$ 3.192.372,20) e 24.12.15                                   
(R$ 5.547.112,49); bem como, ocorrência de déficit da execução orçamentária de 
2,43% (R$ 2.410.577,48) e déficit da execução financeira de R$ 9.590.549,37 – esse 
em valor superior a 01 mês de arrecadação, indicando falta de capacidade financeira 
para quitação da dívida de curto prazo. 

 
Nesse sentido transcrevo excerto de interesse do r. voto proferido: 
 
 
a) A instrução da matéria revelou que o Município vinha desde o 3º 
quadrimestre/13 acima do teto fixado pela Lei Fiscal às despesas com pessoal. 
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 A E. Primeira Câmara, em Sessão de 08.11.16, estava formada pelos ee. Conselheiros Cristiana de Castro Moraes – Relatora, 

Edgard Camargo Rodrigues – Presidente  e  Renato Martins Costa.. 
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Dez Abr Ago Dez
2013 2014 2014 2014

% Permitido Legal 54,00% 54,00% 54,00% 54,00%

Gasto Informado - A 51.603.112,66 52.698.318,89 51.915.583,89 52.202.751,82 

Inclusões da Fiscalização - B 2.441.981,94 3.709.392,52 5.247.318,11 

Exclusões da Fiscalização - C - - - 
Gastos Ajustados - D 55.140.300,83 55.624.976,41 57.450.069,93 

Receita Corrente Líquida - E 88.793.578,94 92.897.104,85 96.819.453,59 96.898.269,02 

Inclusões da Fiscalização - F - - - 

Exclusões da Fiscalização - G - - - 
92.897.104,85 96.819.453,59 96.898.269,02 

% Gasto Informado A/E 58,12% 56,73% 53,62% 53,87%

% Gasto Ajustado - D/H 59,36% 57,45% 59,29%

Período

Receita Corrente Líquida Ajustada - H

 
A inclusão de despesas, antes não reconhecidas à contabilização destes 
gastos pela Administração, indicou que durante todo o período sob exame 
houve afronta à regra fiscal, em que pese o aumento da RCL. 
 
Ao contrário, percebe-se que houve aumento nominal das despesas com 
pessoal (11,33%), inclusive, acima da expansão da receita (9,12%). 
 
Aqui, considerando a proporção no aumento dos gastos dessa natureza, é 
preciso alertar a Origem de que, em geral, as receitas tendem a sofrer 
alteração por conta de eventual falta de repasse de transferências voluntárias 
e/ou oscilação da economia, ao passo que despesas com pessoal tendem a 
permanecerem estáveis e/ou aumentarem em face do crescimento vegetativo. 
 
Aliás, em estando acima do teto e não sendo eliminado o excesso no prazo 
determinado, o Órgão fica proibido do recebimento de transferências 
voluntárias. 
 
Ademais, bem lançadas – despesas de natureza tributária / previdenciária e, 
portanto obrigatórias, uma vez que pertencem ao período e não desnatura sua 
essência o fato de terem seu pagamento postergado por meio de 
parcelamento. 
 
Sendo assim, acima do limite desde o final do 3º quadrimestre/13, obrigava-se 
a Municipalidade à sua redução, na proporção indicada pela LRF

2
, o que não 

ocorreu. 
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  LRF 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada 
quadrimestre. 
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao 
Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença 
judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 
II - criação de cargo, emprego ou função; 
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; 
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6

o
 do art. 57 da Constituição e as situações previstas na 

lei de diretrizes orçamentárias. 
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 4

o
 do art. 169 da Constituição. 

§ 1
o
 No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e 

funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5) 
§ 2

o
 É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.(Vide ADIN 

2.238-5) 
§ 3

o
 Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá: 

I - receber transferências voluntárias; 
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art57§6ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169§3i
http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=ADIN&s1=2238&u=http://www.stf.gov.br/Processos/adi.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=ADINN&p=1&r=2&f=G&n=&l=20
http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=ADIN&s1=2238&u=http://www.stf.gov.br/Processos/adi.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=ADINN&p=1&r=2&f=G&n=&l=20
http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=ADIN&s1=2238&u=http://www.stf.gov.br/Processos/adi.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=ADINN&p=1&r=2&f=G&n=&l=20
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Nem se socorre da regra estabelecida pelo art. 66 do Estatuto Fiscal, 
porquanto, se dobrados os prazos, também não se visualiza redução da terça 
parte do excesso junto ao 2º ou 3º quadrimestres/14. 
 
Ao contrário, houve aumento nominal de despesas, refletindo na proporção 
estabelecida com a RCL. 
 
Aliás, contrário aos relatórios constantes às fls. 306/342 do Anexo II, onde 
consta a extensa relação de horas extras realizadas e pagas no exercício, 
estando a Municipalidade acima do chamado “limite prudencial”, encontrava-se 
proibida contratá-las, durante todo o período. 
 
Logo, a Administração descuidou-se de cumprir regras elementares 
estabelecidas pelo Estatuto Fiscal. 
 
b) A inspeção detectou a falta de pagamento de parcelamento firmado junto 
ao INSS – aqui indicado pela defesa que produziu a sua impugnação; e, 
especialmente, foi registrada a falta de recolhimento ao RPPS, os valores 
devidos à contribuição patronal, determinando a realização de parcelamentos 
em montante de R$ 3.192.372,20  –  formalizado em 15.07.14, bem como, de 
R$ 2.354.740,29 – firmado em 24.12.15, em total de R$ 5.547.112,49. 
 
 De início é preciso lembrar que esse montante não é desprezível, uma vez que 
representa 9,65% de toda a despesa ajustada com pessoal no período (R$ 
57.450.069,93). 
 
Na verdade, observa-se que os valores devidos ao RPPS serviram ao 
financiamento de despesas distintas daquelas estabelecidas no orçamento. 
 
Penso que a interpretação que se possa extrair da CF/88 e da própria LC 
101/00 seja de vedação de financiamento de despesas do órgão central pela 
Administração Indireta, ou por meio de fundos específicos, porque o depósito 
das receitas está vinculada a determinadas despesas. 
 
Sendo assim, reflito que a E.Corte vem enfrentando situações em que os 
Municípios tenham se furtado de recolher encargos – de natureza tributária, 
portanto obrigatórios, impostos por lei e, sobretudo, necessários à manutenção 
do delicado sistema previdenciário, a fim de financiar déficits financeiros ou 
para custear despesas estranhas à sua finalidade. 
 
Penso que a ação é irregular e, diante de eventual dificuldade financeira – 
dentro dos princípios que regem a gestão responsável – transparente e 
planejada, a Administração deveria, obrigatoriamente, se valer do 
contingenciamento previamente estabelecido na LDO. 
 
Ou seja, não cabe ao arbítrio da Administração a escolha de quais despesas 
deixarão de ser pagas. 
 
Menos ainda pode a Administração deixar de recolher encargos de natureza 
tributária / previdenciária, a fim de financiar despesas de natureza diversa 
daquela estabelecida em orçamento. 
 

                                                                  
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução 
das despesas com pessoal. 
§ 4

o
 As restrições do § 3

o
 aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do 

último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20. 
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Não obstante isso, não se pode esquecer que a questão previdenciária passa 
por grave questionamento, determinando inúmeros debates sobre a premente 
necessidade de sua revisão, forçadamente para regramento mais severo. 
 
 
Ademais, sem desconsiderar que a economia vem sofrendo declínio de 
receitas públicas, o fato é que a ação provocou endividamento do Município, 
postergando o pagamento de despesas presentes – estabelecidas na LOA, em 
prejuízo dos próximos exercícios orçamentário-financeiros. 
 
c) Conforme anunciado, o Município experimentou a expansão de sua RCL 
em 9,12%, ou seja, índice superior à inflação do período (IGPM – 2,66%). 

 
A peça orçamentária elaborada indicou que houve excesso de arrecadação em 
montante de R$ 9.754.229,86 – equivalente a 9,82%. 
 
Sendo assim, as justificativas apresentadas pela defesa no tocante às 
dificuldades financeiras enfrentadas devem ser consideradas sob censura. 
 
Depois, observa-se que as expectativas de arrecadação ficaram muito aquém 
do valor realizado; e, se em primeiro momento a situação destacada poderia 
ser vista como favorável ao Órgão, ao contrário, além de eventualmente 
determinar a reavaliação da aplicação dos recursos mínimos na educação e 
saúde, também é suficiente à mitigação no planejamento adequado de 
recursos endereçados às políticas públicas necessárias à melhoria das 
condições de vida da comunidade. 
 
Além disso, orçamentos subestimados dão margem à abertura de créditos 
adicionais sem maior rigor, porque escapam ao planejamento e à discussão 
inicial junto ao Legislativo, aqui com o apoio da sociedade, através da 
participação em audiências públicas. 
 
Desta feita, a abertura de créditos adicionais e realização de transferências, 
remanejamentos e/ou transposições atingiu 42,64% - R$ 49.970.519,69, 
alterando sobremodo o programa inicial e revelando que a Origem deve 
proceder com maior rigor na formulação do orçamento, dentro da sua realidade 
e necessidades de aplicação, de tal sorte agindo com maior moderação nos 
ajustes, a fim de não provocar sua descaracterização e prejuízo a todo o 
planejamento e às políticas públicas estabelecidas. 
 
No que se refere ao resultado da execução orçamentário propriamente dito, vê-
se que houve déficit de 2,43%, porque as despesas executadas superaram as 
receitas realizadas no período em R$ 2.410.577,48. 
 
Esse resultado revelou que mesmo diante de um cenário favorável de 
expansão da RCL, em virtude das alterações orçamentárias – ocorreu 
superação negativa das despesas sobre as receitas do período. 
 
Ademais, há de ser firmado que o Município já vinha de déficits da execução 
orçamentária nos exercícios de 2013 (7,69%), 2012 (18,64%) e 2011 (1,02%). 
 
Correto o posicionamento da inspeção, porque as despesas pertinentes ao 
RPPS e ao CONSAB são devidas ao período. 
 
Do mesmo modo, acolho a proposta firmada pela fiscalização indicando que o 
resultado financeiro no exercício, na verdade, alcançou negativos                     
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R$ 9.590.549,37 (R$ 3.382.393,12 registrados + R$ 6.208.156,25 da dívida do 
RPPS e CONSAB). 
 
 
Sobre esse saldo, mesmo que parte daquelas despesas tenham sido objeto de 
parcelamento, consistiam em dívida do próprio exercício – agora postergadas à 
quitação posterior, em prejuízo aos próximos exercícios orçamentário-
financeiros. 
 
Desse modo, sob orientação da jurisprudência que vem se firmando na Corte, 
avalio que o déficit financeiro destacado foi superior a 01 mês da RCL do 
período (R$ 96.898.269,02 : 12 = R$ 8.074.855,75).  
 
Também foi destacado que o Município encontrava-se sem capacidade para a 
quitação de dívidas de curto prazo (índice 0,70). 
 
Sendo assim, com base no posicionamento que vem se firmando nesta Corte, 
penso que as deficiências de planejamento e execução orçamentária e 
financeira não podem ser relevadas para fins de juízo sobre as contas, 
comportando, também, recomendações para que a Origem proceda com 
melhor técnica na formulação do seu programa orçamentário, coerente com as 
necessidades da comunidade local, expressas nas políticas públicas que 
deverão ser implantadas e/ou desenvolvidas. 
 
Além disso, deverá bem observar o interesse da Lei Fiscal, na medida em que 
o regramento contém claros mecanismos para que a Administração mantenha 
equilíbrio entre receitas e despesas, bem como, estabeleça superávits nominal 
e primário, a fim de eliminar eventual dívida constituída. 
 
Em suma, a Origem deverá atentar à gestão fiscal responsável, transparente e 
planejada, sob pena de que o ponto também influencie negativa na emissão de 
juízo aos demonstrativos. 
 
Aqui relembro às orientações traçadas pela Corte, mediante edição do 
Comunicado SDG 29/10

3
.  
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 COMUNICADO SDG nº 29/2010 – DOE 07, 19 e 20/08/10 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo comunica que, na elaboração do projeto de lei orçamentária, deve a Administração 
atentar para os seguintes cuidados. 
1. Para satisfazer princípio básico de responsabilidade fiscal, os programas governamentais devem ser bem previstos, daí evitando 
as constantes alterações ao longo da execução orçamentária. 
2. O projeto orçamentário agregará todas as entidades públicas do nível de governo, o que inclui Administração direta, autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista; isso, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição. 
3. Nos moldes do § 8º da mencionada norma, a autorização para créditos suplementares não deve superar os índices de inflação 
esperados para 2011, de forma a impedir a desfiguração da lei orçamentária. 
4. Tendo em mira o princípio orçamentário da exclusividade, os institutos constitucionais da transposição, remanejamento e 
transferência serão objeto de lei específica e, não, de autorização genérica no orçamento anual (art. 167, VI da CF). 
5. Conforme o art. 15 da Lei nº 4.320, de 1964, a despesa orçamentária será decomposta, no mínimo, até o nível do elemento. 
6. Quanto aos precatórios judiciais, o montante das dotações deve conformar-se à opção feita no Decreto que, a modo dos incisos 
I e II, § 1º, art. 97 do ADCT, tenha sido editado pelo Poder Executivo. 
7. Caso ainda exista dívida líquida de curto prazo (déficit financeiro), há de haver previsão de superávit orçamentário, contendo-se 
parte da despesa sob a forma de Reserva de Contingência. 
8. De igual modo, há de haver Reserva de Contingência para evitar despesa à conta de eventual reserva financeira do regime 
próprio de previdência (art. 8º da Portaria Interministerial nº 163, de 2001, alterado pela Portaria Conjunta n º 1, de 2010 – 
STN/SOF). 
9. A inclusão de obras e outros projetos depende do atendimento orçamentário dos que estão em andamento (art. 45 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 
10. À vista do art. 165, § 6º da Constituição, há de se elaborar anexo demonstrando a perda de receita face às renúncias fiscais 
que ainda persistem no ente estatal (isenções, anistias, remissões e subsídios). 
11. No escopo de controlar o art. 73, VI, “b” e VII da Lei Eleitoral, deve haver específica Atividade para os gastos de propaganda e 
publicidade, especialmente quanto ao último ano de mandato. 
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Assim, diante do verificado nos autos, voto pela emissão de PARECER 
PRÉVIO DESFAVORÁVEL à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de 
ARTUR NOGUEIRA, exercício de 2014, excetuando-se ainda, os atos, 
porventura, pendentes de julgamento neste E. Tribunal”. 
 

O r. parecer foi publicado em 13.12.16 (fls. 173/204). 

 

O Pedido de Reexame foi interposto em 14.12.16 (fls. 205/216 e 

documentos que acompanham). 

 
Nas razões de seu apelo, relembrando os motivos que deram 

origem à emissão de parecer contrário às contas, o Município anotou que ao compulsar 
seus registros, verificou lançamentos incorretos à conta de despesas com pessoal. 

 
Nesse sentido, alegou que não se incluem no conceito de gastos 

com pessoal aqueles lançados a título de “estagiários”, porque é ato escolar 
supervisionado no ambiente de trabalho; a “taxa de administração do FUNPREMEN”, 
instituído pela LC nº 243/01 que, ao criar o Instituto local, estabeleceu pagamento de 
taxa de 2% pelos órgãos patrocinadores, para ressarcimento dos respectivos custos 
envolvidos; e, “contribuição previdenciária compulsória de caráter complementar”, 
estabelecida para a recomposição atuarial, de tal sorte não integrando os limites legais 
de folha de pagamento. 

 
Quanto à falta de recolhimento dos encargos sociais, disse que 

não seja verdade que o Município tenha firmado parcelamento junto ao INSS e 
estivesse em falta com tais pagamentos. 

 
Esclareceu que o débito em questão refere-se aos Autos de 

Infração de nº 510309607 e 510309593 que glosou as compensações das 
contribuições previdenciárias do período de 08/10 a 08/11; bem como multa isolada por 
tal compensação indevida; e, no exercício fiscal de 2012, o débito foi inscrito como 
“dívida apurada junto ao INSS” nos registros contábeis do Município. 

 
Alegou o Recorrente que vem questionando esses valores 

apurados pela fiscalização do INSS, através de processo administrativo junto à Receita 
Federal, motivo pelo qual não há termo de acordo de parcelamento firmado e, 
principalmente, não há pagamento em atraso. 

 
Disse que também improcede o exarado quanto ao entendimento 

sobre a falta de recolhimento do RPPS, porque, em data de 15.07.14, fundamentado 
pela Lei Municipal nº 3.186 – portanto, mediante autorização legislativa, o Município 
pactuou junto ao FUNPREMAN o parcelamento do seu débito correspondente aos 

                                                                  
12. Para satisfazer o princípio da transparência fiscal, há de também haver específica Atividade para recepcionar despesas sob o 
regime de adiantamento (art. 68 e 69 da Lei nº. 4.320, de 1964). 
13. O orçamento legislativo deve conformar-se aos novos limites da Emenda Constitucional nº 58, de 2009, sendo que, em 
hipótese alguma, deve a Prefeitura assumir gastos próprios da Câmara de Vereadores. 
14. As dotações da Educação devem apresentar certa folga, no intento de suportar eventual crescimento da receita de impostos e 
dos repasses do Fundo da Educação Básica – FUNDEB. 
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repasses patronais referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/14, tendo 
cumprido rigorosamente com os respectivos pagamentos. 

 
Quanto ao outro parcelamento, fundamentado na Lei Municipal nº 

3274, de 21.12.15, refere-se aos débitos do exercício de 2015, portanto, não atrelado 
ao exame das contas em apreço. 

 
Acresceu que a grave crise que vem assolando o país também 

atingiu o Município; e, que o Gestor não se esquivou de honrar os compromissos 
financeiros assumidos. 

 
Finalmente, sobre a gestão orçamentária e financeira, disse que o 

déficit nesta tomada de contas reflete basicamente a insuficiência financeira para 
adimplir as obrigações advindas de outros exercícios financeiros. 

 
Alegou que se não houvesse dívidas recebidas do passado e se 

deixado de investir na cidade, o déficit financeiro não existiria, motivo pelo qual pleiteia 
que seja reconsiderado o apontamento. 

 
Fez comentários sobre a crise econômica; e, de tal sorte, não 

concordou que tenha havido deficiência no planejamento orçamentário do Município. 
 
Alertou que a abertura de créditos adicionais e a realização de 

transferências, remanejamentos e/ou transposições correspondeu a 42,64% da 
despesa fixada, não tendo o condão, por si só, de caracterizar deficiência no 
planejamento, muito embora seja superior ao já elevado limite de 30% autorizado na 
LOA. 

 
Realçou, no entanto, que todas as suplementações foram feitas 

fundamentadas em autorizações legislativas. 
 
E, quanto ao resultado negativo de 2,43%, disse que difere do 

resultado real da execução orçamentária, que foi superavitária em R$ 3.797.578,77, 
representando 3,83%. 

 
Não concorda com a inclusão do parcelamento da dívida junto ao 

RPPS, bem como das cotas variáveis devidas ao Consórcio de Saneamento – 
CONSAB. 

 
Ademais, é do conhecimento geral que houve queda acentuada 

na receita e, de outro lado, aumento da despesa, além da inflação que sob 
descontroladamente; alegou que mesmo 2,43%, o déficit é ínfimo frente ao delicado 
momento da economia. 

 
Enfim, pediu pelo provimento do apelo e emissão de novo 

parecer, agora pela aprovação das contas. 
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Em seguida, pelo setor competente da Assessoria Técnica, 
avaliando as razões de recurso, compreendeu válidos os argumentos pela exclusão 
das despesas com “estagiários”, “taxa de administração do RPPS” e “Contribuição 
Previdenciária Compulsória Complementar” dos gastos com pessoal, porque não 
compreendidos na definição indicada no art. 18 da LRF. 

 
Prosseguiu a ATJ afirmando que, apesar das despesas em 

questão não estarem conceituadas como “despesas com pessoal”, observou que o 
Recorrente não apresentou quais seriam os valores contabilizados por equívoco na 
taxa laboral do Executivo de Artur Nogueira. 

 
Desse modo, relembrou que os gastos com pessoal em apreço 

somaram R$ 57.450.069,93 – compreendendo 59,29% da RCL e, compulsando a peça 
recursal, não deparou com a indicação de qual valor foi despendido com “estagiários”, 
equivocadamente contabilizados na rubrica “vencimentos e vantagens fixas”; e, do 
mesmo modo, não vislumbrou a indicação de valores correspondentes à “taxa de 
administração” e à “Contribuição Previdenciária Complementar” que por equívoco fora 
registrada no montante dos encargos sociais ou outra rubrica da despesa com pessoal. 
 

Enfim, a Assessoria Técnica, diante da carência de maiores 
elementos, reiterou a taxa de despesa com pessoal em 59,29% da RCL. 

 
Quanto à recondução aos limites impostos pela LRF, avaliou que 

a contagem do tempo se deu a partir do 1º quadrimestre/14, logo, a taxa de despesas 
com pessoal no 3º quadrimestre/14, na ordem de 59,29% não foi reconduzida em 1/3; 
todavia, o prazo duplicado para a eliminação total do excedente é o 2º quadrimestre/15, 
período que foi apurada taxa de 53,68% - desse modo, abaixo do teto (fls. 264/271). 

 
Os demais opinantes da Assessoria Técnica – em razão dos 

elementos constantes nos autos, incluindo sua i. Chefia, manifestaram-se pelo não 
provimento do apelo. 

 
Especificamente quanto aos aspectos orçamentário e financeiros 

a ATJ anotou que as justificativas oferecidas não tiveram forças para reverter a 
situação das contas, pois é inegável que o parcelamento de obrigações do exercício 
deverá sobrecarregar os resultados dos exercícios vindouros, o que vem na contramão 
da jurisprudência da Casa; considerou que os ajustes efetuados pela fiscalização com 
a inclusão de despesas do exercício na análise dos resultados contábeis demonstrou a 
real situação das conta em exame; lembrou que não foi aceita na defesa inicial a 
alegação do desequilíbrio em razão da crise financeira nacional, tendo em vista o 
excesso de arrecadação verificado na peça orçamentária, correspondente a 9,82%, 
não podendo agora ser acolhido (fls. 272/273). 

 
Setor distinto na ATJ anotou que o Tribunal tem considerado que 

providências posteriores não afastam óbices quanto à falta de recolhimento de 
encargos sociais; no entanto, tendo em vista a recondução das despesas com pessoal 
a limites aceitáveis em 2015 (53,49%, 53,68% e 48,58%), avaliou que esse ponto 
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possa ser afastado dos motivos que levaram à rejeição das contas, mas mantendo-se o 
juízo firmado (fls. 274/279). 

 
A i. Chefia de ATJ realçou que os gastos com pessoal 

encontravam-se acima do limite legal desde o 3º quadrimestre/13 (58,12%), 
permanecendo elevado em todo o período sob apreço, não podendo ser atestada a 
recondução (fl. 280). 

 
O d. MPC igualmente posicionou-se pelo não provimento do 

recurso, anotando que eventuais providências adotadas em quadrimestres seguintes, 
ainda que necessárias à correção do rumo, não ilidem a ocorrência da falha verificada 
no período quanto aos gastos com pessoal, uma vez que no caso concreto a Origem 
não eliminou 1/3 do excesso no 1º quadrimestre de 2014. 

 
Anotou que o abono aos atos de parcelamento dos débitos 

importaria em inobservância ao princípio da anualidade e flexibilizaria a obrigatoriedade 
do tempestivo recolhimento, na contramão do Manual editado pela Corte. 

 
E, que a situação que se delineia sobre os déficits indicados, 

aponta ao descontrole das contas públicas, em que uma gestão posterga para a 
seguinte  compromissos que deveriam ter sido adimplidos dentro do ano de sua 
competência (fls. 281/283). 

 
É o relatório. 

 

 

 

 

GCCCM/25 
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GCCCM 
  
E. TRIBUNAL PLENO               SESSÃO DE 25/10/2017                                ITEM 022 
 
Processo: TC-393/026/14 
 

Interessada: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA 
 
Responsável: 

 
Celso Capato – Prefeito Municipal  

  
Período:  
 

01.01 a 31.12.14 
 

Assunto: Contas anuais do exercício de 2014 
  
EM EXAME: PEDIDO DE REEXAME 
 
Procurador(a)es: João Batista Costa – OAB/SP 108.200, Maria Laurentina Soares – 

OAB/SP 72.984 
 
(Expedientes que acompanham: TC-393/126/14, TC-7301/026/16, TC-668/019/15, TC-903/019/15, TC-
6160/026/16) 
 
 

Aplicação total no ensino   26,55% (mínimo 25%) 

Investimento no magistério – verba do FUNDEB   72,55% (mínimo 60%) 

Total de despesas com FUNDEB  100,00%   

Investimento total na saúde   25,70% (mínimo 15%) 

Transferências à Câmara     3,07% (máximo 7%) 

Gastos com pessoal   59,29%(máximo 54%)  

Remuneração agentes políticos Em ordem 

Encargos sociais Irregular 

Precatórios Regular 

Resultado da execução orçamentária Déficit 2,43% (R$ 2.410.577,48) - ajustado 

Resultado financeiro Déficit R$ 9.754.229,86 - ajustado 

 
B+ i-EGM  Resultado 

. 
Porte Médio  

Região Administrativa de Campinas  

Quantidade de habitantes 47.893 

 
 

 
Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhor Procurador do MPC, 

 
 
 
Em preliminar,  
 
O recurso é adequado, além disso, foi interposto por parte 

legítima. 
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Igualmente guarda tempestividade como condição de 

admissibilidade. 
 
Desse modo, presentes as condições necessárias, conheço do 

apelo interposto. 
 
 
 
 
Mérito 
 
Conforme relatado a rejeição dos demonstrativos em Primeira 

Instância se deu em face do verificado nos itens relativos aos (a) gastos com pessoal, 
(b) falta de recolhimento dos encargos sociais, e (c) gestão orçamentária e 
financeira. 

 
Compreendo que as razões apresentadas não são suficientes 

à reversão do juízo para emissão de parecer desfavorável às contas. 
 
a) No tocante aos gastos com pessoal foi verificado ao 

final do exame levado a efeito pela E. Primeira Câmara, que o Município esteve 
acima do limite fiscal por todo o exercício; aliás, repetindo a situação constatada 
ao final do 3º quadrimestre/13. 
 

Dez Abr Ago Dez
2013 2014 2014 2014

% Permitido Legal 54,00% 54,00% 54,00% 54,00%

Gasto Informado - A 51.603.112,66 52.698.318,89 51.915.583,89 52.202.751,82 

Inclusões da Fiscalização - B 2.441.981,94 3.709.392,52 5.247.318,11 

Exclusões da Fiscalização - C - - - 
Gastos Ajustados - D 55.140.300,83 55.624.976,41 57.450.069,93 

Receita Corrente Líquida - E 88.793.578,94 92.897.104,85 96.819.453,59 96.898.269,02 

Inclusões da Fiscalização - F - - - 

Exclusões da Fiscalização - G - - - 
92.897.104,85 96.819.453,59 96.898.269,02 

% Gasto Informado A/E 58,12% 56,73% 53,62% 53,87%

% Gasto Ajustado - D/H 59,36% 57,45% 59,29%

Período

Receita Corrente Líquida Ajustada - H

 
 
Aqui há de ser inicialmente reparado, por meio de consulta ao 

resultado proferido pelo exame das contas de 2013, abrigadas nos autos do TC-
1920/026/13, pela E. Segunda Câmara, em Sessão de 24.11.15, que mediante 
observação da Assessoria Técnica, os cálculos apresentavam erros de procedimento 
contábil da Prefeitura e, sendo refeitos, com a retificação dos lançamentos 
equivocados, as despesas frente à RCL atingiram, na realidade, o percentual de 
50,20%.   

 
Esse ponto é importante, porque demarca o início da contagem 

dos prazos para correção do excedente nos gastos com pessoal, agora definido que, 
fixada a superação ao final do 1º quadrimestre/14, natural início de contagem a partir 
do 1º dia do 2º quadrimestre/14. 
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Depois, relembro que às informações originais prestadas pela 
Origem, consoante se observa do quadro sintético, a fiscalização promoveu o  
acréscimo de despesas durante todo o período, porque  constatou a necessidade de 
inclusão das parcelas de encargos sociais não adimplidas pelo Município.  

 
 COMPETÊNCIA  VALOR ORIGINAL  COMPETÊNCIA  VALOR ORIGINAL  COMPETÊNCIA  VALOR ORIGINAL 

jan/14  R$          658.899,09 mai/14  R$          590.410,87 set/14  R$          326.675,18 

fev/14  R$          582.632,49 jun/14 out/14  R$          319.600,87 

mar/14  R$          608.650,55 jul/14  R$          336.270,17 nov/14  R$          303.664,99 

abr/14  R$          591.799,81 ago/14  R$          340.729,54 dez/14  R$          282.404,46 

Total 1º 

Quadrimestre
 R$      2.441.981,94 

Total 2º 

Quadrimestre
 R$      3.709.392,52 13º  R$          305.580,09 

Total 3º 

Quadrimestre
 R$      5.247.318,11 

 
 
 
Prosseguindo é preciso lembrar que, iniciando os prazos de 

correção do excedente a partir do 2º quadrimestre/14, ainda que levado em conta os 
termos do art. 66 da LRF – dobrando os períodos, a Municipalidade deveria ter 
adequado redução de ao menos 1/3 dos gastos até o final do 3º quadrimestre/14. 

 
Ao contrário, observa-se que iniciado o exercício em 59,36%, as 

despesas com pessoal findaram o período em 59,29% da RCL, descumprindo o 
preceito fiscal. 

 
Depois, também ficou demarcado no r. julgado combatido, a 

despeito que havia superado o limite prudencial (>51,30% da RCL), a constatação de 
extensa relação de horas extras realizadas e pagas no exercício, quando o Município 
estava proibido de contratá-las, por força do art. 22, V, da Lei de Responsabildade 
Fiscal.  

 
No entanto, agora em apelo a Recorrente pleiteia a exclusão de 

despesas antes lançadas nos gastos gerais com pessoal, porquanto entende incorreta 
a agregação de gastos com estagiários, taxa de administração com o Instituto de 
Previdência local e a contribuição previdenciária de caráter complementar. 

 
Prendendo-me à instrução dos autos, de fato, a inclusão de 

estagiários em gastos com pessoal somente poderia ser feita em caso de constatação 
de desvio de finalidade na contratação, quando ausentes os elementos básicos que 
definem tal relação – notadamente a presença da entidade educacional. 

 
Sobre a taxa de administração repassada ao Instituto de 

Previdência, a princípio, também poderia ser afastada do montante em análise, 
porquanto não possui relação direta com as despesas de pessoal, estando mais 
próxima das receitas necessárias ao custeio daquele órgão. 

 
E, ainda, no que tange ao repasse de recursos ao FUNPREMAN, 

da leitura da LC 514/12, vê-se que foi criada contribuição previdenciária compulsória de 
caráter suplementar devida ao Fundo pelos órgãos municipais; constituída de recursos 
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do orçamento e calculada sobre o total mensal creditado em folha de pagamento dos 
servidores ativos – no caso, em 2014, em percentual de custeio suplementar de 5,86%; 
e, que dita contribuição possui caráter de aporte financeiro, para recomposição atuarial, 
“não integrando os limites legais de folha de pagamento estabelecidos pela LRF”. 

 
Os elementos trazidos nos autos não indicam propriamente que 

houve segregação de massas no Município, mas autorização legislativa para repasse 
de valores para cobertura e recomposição atuarial. 

 
Sobre esse tema específico socorro-me das conclusões apuradas 

no voto proferido de minha Relatoria nos autos do TC-1564/026/13,  contas da 
Municipalidade de Campinas, exercício de 2013, quando se discutia a possibilidade, ou 
não, da inclusão de despesas pelo repasse financeiro à segregação de massas à 
composição dos gastos obrigatórios no ensino, a seguir transcrito trecho de interesse: 

 
 
“Relembro que a SDG fez menção ao Manual próprio desta Casa4, 
formulado na esteira da edição da Nota Técnica 633/11 da Secretaria 
do Tesouro Nacional: 
 

“Cobertura de déficits atuariais de regimes próprios de previdência 
(quota da Educação). Conforme a Nota Técnica 633/2011, do 
Ministério da Previdência, os aportes para cobertura de déficit 
atuarial não serão incluídos na despesa com pessoal e, disso 
decorrente, tal cobertura, por simetria, não poderá ser 
utilizada, ainda que proporcionalmente, nos mínimos da 
Educação”. 

 
 
Logo, poderiam ser aproveitados os argumentos ofertados, no 

entanto, conforme bem indicado pela setor competente da Assessoria Técnica, em 
razão da carência de elementos técnicos que pudesse dar respaldo à solicitação do 
Recorrente quanto à exclusão desses itens não possibilitou a elaboração de novos 
cálculos, prevalecendo o percentual antes definido. 

 
Mesmo diante do princípio da verdade real, cabia ao Município 

instruir adequadamente o processo de seu interesse, trazendo elementos seguros 
quanto aos gastos despendidos em cada item e, mais ainda, com distinção dos meses 
ou quadrimestres em que ocorreram, a fim de fornecer subsídios à analise destacada 
pela Assessoria Técnica. 

 
Nesse sentido, avalio que as máculas ficaram bem definidas junto 

ao r. parecer combatido e não foram superadas agora pelo recurso. 
 
b) O r. parecer combatido destacou que a fiscalização detectou 

a falta de pagamento de parcelamento firmado junto ao INSS; e, especialmente, foi 
registrada a falta de recolhimento ao RPPS, os valores devidos à contribuição patronal, 

                     
4
 Manual Básico – Aplicação no Ensino e as Novas Regras – dez/12 
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determinando a realização de parcelamentos em montante de R$ 3.192.372,20  –  
formalizado em 15.07.14, bem como, de R$ 2.354.740,29 – firmado em 24.12.15, em 
total de R$ 5.547.112,49. 

 
A Origem defendeu-se dizendo que em relação ao INSS há 

discussão sobre débito lançado pela Autarquia à conta do principal e encargos 
decorrentes na compensação tributária / financeira operada em período anterior ao 
exercício examinado. 

 
E, quanto ao FUNPREMAN, dos termos de parcelamento 

firmados em 15.07.14 e 21.12.15, ambos com autorização legislativa, sendo esse 
último sem referência ao período sob exame. 

 
Sobre os argumentos apresentados, em que pese a indicação de 

que o Município não se resignou à obrigação imposta pelo INSS, o fato é que não foi 
apresentada autorização administrativa expedida pela Autarquia Federal ou pela 
justiça, suspendendo os efeitos daquela imposição. 

 
Logo, as afirmações expostas no recurso apenas servem à 

argumentação unilateral, destituída de elementos convincentes ao seu acolhimento. 
 
E, no caso dos parcelamentos firmados em face do RPPS, a 

inspeção havia destacado que o Município deixou de proceder a contribuição patronal 
pertinente aos meses de janeiro a maio (R$ 3.032.392,81) e dos meses de julho a 
dezembro e 13º salário (R$ 2.214.925,30) do exercício sob exame – em total de R$ 
5.247.328,11 (valor original). 

 

 COMPETÊNCIA 
 VALOR 

ORIGINAL 

 VALOR 

ATUALIZADO 

jan/14  R$       658.899,09  R$       709.960,09 

fev/14  R$       582.632,49  R$       620.795,48 

mar/14  R$       608.650,55  R$       640.208,56 

abr/14  R$       591.799,81  R$       614.694,18 

mai/14  R$       590.410,87  R$       606.713,89 

jun/14

SUBTOTAL  R$   3.032.392,81  R$   3.192.372,20 

jul/14  R$       336.270,17  R$       366.142,37 

ago/14  R$       340.729,54  R$       368.566,51 

set/14  R$       326.675,18  R$       349.939,05 

out/14  R$       319.600,87  R$       339.416,17 

nov/14  R$       303.664,99  R$       319.246,34 

dez/14  R$       282.404,46  R$       293.665,06 

13º  R$       305.580,09  R$       317.764,79 

SUBTOTAL  R$   2.214.925,30  R$   2.354.740,29 

 TOTAL  R$   5.247.318,11  R$   5.547.112,49 

 ACORDO DE 

PARCELAMENTO 

CADPREV 

649/2014 

 ACORDO DE 

PARCELAMENTO 

CADPREV 

140/2015 

 
 
A inspeção registrou em seu relatório que os débitos deram 

origem a dois acordos de parcelamento, um no valor de R$ 3.192.372,20 – formalizado 
no próprio exercício de 2014, e outro no valor de R$ 2.354.740,29, formalizado em 
2015, em montante de R$ 5.547.112,495. 

                     
5
 Termo de Acordo de Parcelamento - CADPREV 649/2014: 

Valor: R$ 3.192.372,20. 
Período de apuração: Janeiro a Maio de 2014. 
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Logo, não há como dissociar parte dos valores contratados – 
conforme desejado pela Recorrente - do período sob exame,  porque a ele 
correspondem. 

 
Mas independentemente dessa cisão, não possível de 

acatamento, também não há como acolher as demais razões expostas sobre o ponto, 
sobretudo em relação à crise financeira nacional ou pela queda de arrecadação. 

 
Isso porque não é aceitável que o Órgão se faça valer da prática 

de omitir-se ao recolhimento dos encargos, postergando a medida presente e 
obrigatória à assinatura de parcelamentos, desse modo buscando satisfazer eventuais 
necessidades de caixa, de tal sorte financiando a atividade administrativa com recursos 
endereçados no orçamento a despesa tributária / previdenciária. 

 
As ações descritas passam ao largo da gestão fiscal planejada, 

transparente e, portanto, responsável, na medida em que não cumprindo obrigação do 
período, transferiu o encargo para às próximas execuções orçamentário/financeiras, 
certo que a assinatura de parcelamento visando a solução da pendência imediata 
reduz a capacidade financeira da manutenção das despesas de custeio e 
investimentos futuros, sem olvidar do acréscimo dos ônus pecuniários 
correspondentes. 

 
Ademais, a falta de repasses regulares aos órgãos criados para a 

gestão da previdência local ou em relação ao RGPS impõe sério prejuízo ao seu 
planejamento, custeio e investimentos. 

 
Também é preciso realçar que o exame das contas se dá, entre 

outros fatores determinantes, pelo princípio da anualidade, de modo que as ações 
posteriores cabem somente à sua avaliação ao tempo em que venham a ocorrer. 

 
Embasamento fiscal é que em eventual dificuldade arrecadatória, 

as entidades públicas devem obrigatoriamente recorrer à regra expressa na LDO, onde 
deveriam estar eleitas as despesas a serem contingenciadas – jamais aquelas de 
natureza pública e obrigatória. 

 

                                                                  
Assinatura: 15/07/14. 
Lei autorizadora: 3.186, de 15/07/14. 
Termos do Acordo: Parcela o valor de R$ 3.192.372,20 (atualizado até a data de assinatura do acordo) em 60 parcelas mensais e 
sucessivas no valor de R$ 53.206,20, sendo a 1ª parcela com vencimento em 15/07/14 e as demais no mesmo dia dos meses 
posteriores atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês de assinatura do acordo até o mês anterior ao do vencimento da 
respectiva parcela, acrescidas de juros de 0,5% ao mês. 
 
Termo de Acordo de Parcelamento - CADPREV 140/2015: 
Valor: R$ 2.354.740,29. 
Período de apuração: Julho a Dezembro de 2014. 
Assinatura: 24/02/15. 
Lei autorizadora: 3.217, de 06/02/15. 
Termos do Acordo: Parcela o valor de R$ 2.354.740,29 (atualizado até a data de assinatura do acordo) em 60 parcelas mensais e 
sucessivas no valor de R$ 39.245,67, sendo a 1ª parcela com vencimento em 25/02/15 e as demais no mesmo dia dos meses 
posteriores atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês de assinatura do acordo até o mês anterior ao do vencimento da 
respectiva parcela, acrescidas de juros de 0,5% ao mês. 
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Portanto, a autorização legislativa para contingenciamento – muito 
mais próxima do “dever” do que do “poder” - deverá ser sempre “a priori”, 
fundamentalmente distinta da ação livre e discricionária do Gestor 

 
Bem por isso é o recado imposto pelo Legislador, ao firmar na LC 

101/00 que “não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações 

constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço 
da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias” (art. 9º, § 2º). 

 
Reitero, assim, que o contingenciamento de despesas e limitação 

de empenho é ato vinculado, alheio à liberdade ou discricionariedade do Gestor – muito 
menos no caso de encargos sociais, os quais possuem natureza tributária / 
previdenciária. 

 
a) O Município apresentou, na verdade, aumento de 9,12% de 

sua RCL em relação ao período anterior. 
 
 3º quad/14 1º quadr/15 2º quadr/15 3º quadr/15 

Receita Corrente Líquida 88.793.578,94 92.897.104,85 96.819.453,59 96.898.269,02 

   Variação % 
9,12 

   Variação 
financeira 

8.104.690,08  

 
Ademais, a peça demonstrativa do orçamento indicou que houve 

excesso de arrecadação que alcançou R$ 9.754.229,86 – equivalendo a dizer que a 
receita efetivamente arrecadada ficou 9,82% acima daquela esperada ou estimada. 

 
Nessa medida não prevalecem argumentos a respeito de impacto 

sofrido pela crise financeira ou queda na arrecadação das receitas. 
 
 
O quadro firmado pela fiscalização – inicialmente indicava 

superávit de R$ 3.797.578,77 – 3,83%. 
 
Todavia foram feitas inclusões pela fiscalização, em montante de 

R$ 5.247.328,11 – a título das contribuições patronais devidas no período (RPPS), bem 
como, em valor de R$ 960.838,14 ao Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento 
Ambiental – CONSAB. 

 
Essa agregação ao lote de despesas reverteu aquele resultado 

preliminar, agora estabelecendo déficit de execução orçamentária de 2,43% - 
equivalente a R$ 2.410.577,48. 

 
Esse é um dos pontos residentes da irresignação do Recorrente. 
 
Sobre a questão, primeiro há de ser firmado que, de fato, os 

débitos possuem origem na execução orçamentária de 2014. 
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Logo, não há como negar que a ele pertencem. 
 
Depois, pelo estrito aspecto contábil – o que não desnatura a real 

execução orçamentária do período, pelo observado o  Termo CADPREV 140/15 (R$ 
2.354.740,29) foi assinado somente em 2015; e, portanto, quando já encerrada a matriz 
de débitos pendentes de pagamento ao final de 2014, eventualmente, registrados em 
restos a pagar. 

 
Pelas mesmas razões, também não há elementos razoáveis à 

exclusão dos débitos contraídos no período em favor do CONSAB. 
 
Observe-se que os argumentos apresentados não foram aceitos 

pela Assessoria Técnica, a qual se fiou no princípio da competência da despesa. 
 
Ademais, o Município já vinha de déficits da execução 

orçamentária nos exercícios de 2013, 2012 e 2011. 
 
Mas o que de fato foi censurado com maior vigor no r. parecer 

proferido foi a elaboração do orçamento aquém da capacidade arrecadatória do 
Município, de tal sorte incidindo na máxima de que planos orçamentários subestimados 
dão margem à abertura de créditos adicionais sem maior rigor, porque escapam ao 
planejamento e discussão inicial junto ao Legislativo. 

 
Desse modo, foi observado que, mesmo diante de autorização 

legislativa, a abertura de créditos adicionais e realização de transferências, 
remanejamentos e/ou transposições atingiu 42,64% - R$ 49.970.519,69, alterando 
sobremodo o programa inicial e revelando que a Origem deveria proceder com maior 
rigor na formulação do orçamento, dentro da sua realidade e necessidades de 
aplicação, de tal sorte agindo com maior moderação nos ajustes, a fim de não provocar 
sua descaracterização e prejuízo a todo o planejamento e às políticas públicas 
estabelecidas. 

 
E, de forma decisiva, alcançando resultado financeiro real 

negativo de R$ 9.590.549,37 (R$ 3.382.393,12 registrados + R$ 6.208.156,25 da dívida do RPPS 

e CONSAB). 
 

Esse montante superou a 01 mês de arrecadação da RCL e que o 
Município não tinha capacidade plena à quitação de sua dívida de curto prazo (índice 
0,70). 

 
Ademais, houve destaque no r. parecer combatido, de que 

“mesmo que parte daquelas despesas tenham sido objeto de parcelamento, consistiam 
em dívida do próprio exercício – agora postergadas à quitação posterior, em prejuízo 
aos próximos exercícios orçamentário-financeiro”. 

 

E, especialmente, ficou demarcado que a atenção da Lei Fiscal é 
pelo equilíbrio entre receitas e despesas e pagamento de dívida constituída, pela busca 
de resultado nominal e primário, ao contrário do verificado nas contas em apreço. 
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Em suma, as razões de recurso apresentadas pela Recorrente 
não foram suficientes ao convencimento de alteração do panorama processual avaliado 
em Primeira Instância. 

 
De todo o exposto, voto pela NEGATIVA DE PROVIMENTO do 

Pedido de Reexame interposto, a fim de manter o juízo desfavorável antes 
emitido sobre as contas de 2014 da Municipalidade de ARTUR NOGUEIRA. 

 
É como voto. 
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