
   

PARECER PRÉVIO Nº 0012 /2020

PROCESSO: 10783/2018-5
MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEL:  PREFEITO CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA
RELATORA: CONSELHEIRO(A) SORAIA VICTOR

EMENTA: 
CONTAS DE GOVERNO - 
PARECER  PRÉVIO  PELA  IRREGULARIDADE
DAS  CONTAS  DE  QUIXERAMOBIM.
EXERCÍCIO  DE  2014.  NÃO  COMPROVAÇÃO
DA INSCRIÇÃO  EM DÍVIDA ATIVA DO VALOR
RELATIVO AO DÉBITO IMPUTADO POR ESTE
TRIBUNAL.  NÃO  RECONDUÇÃO  DAS
DESPESAS  COM  PESSOAL  NO  PRAZO
ESTABELECIDO  PELO  ART.  23  DA  LRF
COMBINADO COM O ART. 66 DO REFERIDO
DISPOSITIVO  LEGAL.  RECOMENDAÇÕES.
UNANIMIDADE DE VOTOS.

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, nos termos dos arts.
71 e 75 da Constituição Federal, combinado com o art.  78, inciso I, e EC nº 92/2017 da Carta
Estadual,  resolve,  com fundamento no Relatório e Voto em anexo,  emitir Parecer Prévio pela
Irregularidade das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de  Quixeramobim, exercício de 2014,
de responsabilidade do Senhor Cirilo  Antônio Pimenta Lima, com as recomendações constantes
no Voto da Relatora, determinando, em consequência, a remessa dos autos à Câmara Municipal de
Quixeramobim para o respectivo julgamento.

Participaram da votação os Exmos.  Srs. Conselheiros Soraia Thomaz Dias Victor,  Patrícia Lúcia
Mendes Saboya e Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em 04 de fevereiro de 2020.

Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz
PRESIDENTE

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor 
RELATORA

Fui presente: 
        Júlio César Rôla Saraiva

PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
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PROCESSO: 10783/2018-5
MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEL:  PREFEITO CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA
RELATORA: CONSELHEIRO(A) SORAIA VICTOR

RELATÓRIO

1. Trata o presente processo da Prestação de Contas Anuais do Prefeito de Quixeramobim, Sr.
Cirilo  Antônio  Pimenta  Lima, referente ao  exercício de 2014, encaminhada tempestivamente e
submetida ao exame desta Corte por força da competência estabelecida pelo art. 1º, inciso I da Lei
Estadual nº 12.160/1993 combinado com o art. 56 da LRF.

2. Inicialmente,  cabe  esclarecer  que  os  autos  foram  distribuídos  ao  Conselheiro  Manoel
Beserra Veras, posteriormente, por força da Emenda Constitucional nº 92/2017, a esta Conselheira.

3. Coube à 3ª Inspetoria deste Tribunal a análise inicial das referidas contas, a qual emitiu a
Informação Inicial nº 10945/2015 (seq. 44), apontando algumas irregularidades.

4. Citado  para  defender-se,  o  Prefeito  apresentou,  tempestivamente,  justificativas  e
documentos (seq. 53/ 86).

5. Remetidos os  autos à  3ª  Inspetoria,  os Técnicos,  após análise  da Defesa e  documentos,
elaboraram a Informação Complementar nº 2702/2016 (seq. 91).

6. Em seguida, o órgão ministerial  por meio do  Parecer nº 2875/2017  (seq. 95) da lavra da
Procuradora de Contas Leilyanne Brandão Feitosa, opinou no sentido de que fosse emitido parecer
prévio  pela  desaprovação  das  Contas em  decorrência  da  não comprovação  da  inscrição  em
Dívida  Ativa  do  valor  relativo ao  débito  imputado por  este  Tribunal  e da  superação do limite
máximo da Despesa com Pessoal no qual atingiu 57,84% da Receita Corrente Líquida.

7. Posteriormente,  considerando  que  o  interessado  apresentou  documentos  relacionados  a
inscrição em Dívida Ativa não  tributária das multas e débitos aplicados em acórdãos do extinto
TCM aos Srs. Aluízio Cosmo Lima e Janina Falcão do Carmo, este gabinete por meio do despacho
nº 00665/2018 (seq. 100) enviou os autos para que a Gerência de Contas de Governo analisar a
matéria.

8. Em seguida,  a  Gerência de Contas  de Governo,  ao analisar  os  documentos  acerca  dos
referidos devedores do erário municipal, emitiu o certificado nº 00622/2019 (seq. 102).

9. Instado a se manifestar novamente no feito, o Órgão Ministerial, por meio do Despacho nº
00151/2019 (seq. 106) da lavra do Procurador de Contas Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre
devolveu os autos a esta  Relatora tendo em vista que o Ministério Público de Contas já tinha se
manifestado quanto ao mérito.

10. Registre-se, a título de informação, que as Contas de Gestão são julgadas por esta Corte.
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11. Frise-se que tais Contas de Gestão, de responsabilidade dos ordenadores de despesas, e de
todos,  que  arrecadem,  gerenciem,  movimentem ou  guardem recursos  públicos,  bem assim dos
demais  atos  isolados  e  que  impliquem  em  responsabilidade  para  o  Município,  podem
eventualmente, recair sobre a pessoa do Prefeito, sempre que este ordenar despesas ou extrapolar da
Chefia Política, para executar atribuições de Secretários ou funcionários municipais.

12. Nessas  hipóteses  compete  ao  TCE,  na  forma dos  incisos  II  e  VIII  do  art.  71  da  Carta
Federal, julgar tais contas, podendo imputar débito e aplicar multas.

13. Embora o art. 56 da Lei de Responsabilidade Fiscal inclua os atos de Gestão Fiscal do Poder
Legislativo  na  Prestação  de  Contas  Anual  do  Prefeito,  firmou-se  entendimento,  ante  a
impossibilidade  operacional,  que  referidos  atos  de  gestão  do  Legislativo  serão  apreciados  no
respectivo processo de Prestação de Contas da Câmara Municipal, na forma determinada no art. 27,
§2º, da IN nº 03/2000-TCM.

É o Relatório.
VOTO

PRELIMINAR

14. Cumpre frisar que o processo sob exame trata das Contas Anuais, apresentadas pelo Prefeito
ao  TCE,  por  determinação  constitucional  (§4º  do  art.  42  da  Carta  Estadual).  Estas  contas  são
analisadas e não julgadas. O Tribunal  emite Parecer Prévio, competindo à Câmara Municipal o
julgamento,  tudo na  forma estabelecida  pelo  §2º  do  art.  31  e  art.  71  da  Constituição  Federal,
combinado com os arts. 75 e 78 da Carta Estadual.

15. As  Contas  Anuais  referem-se  ao  desempenho  da  Administração  do  Sr. Cirilo  Antônio
Pimenta Lima, então Prefeito e, como tal, Chefe de Governo no exercício de 2014 do Município de
Quixeramobim. Dessa  forma,  estas  Contas  cuidam  da  Gestão  Pública  adotada  no  exercício,
analisando as  áreas  de Planejamento,  Gestão  Fiscal,  Execução Orçamentária,  cumprimento  dos
percentuais Constitucionais em Educação (25%), Saúde (15%), Repasse de Duodécimo à Câmara
Municipal,  Pessoal  (60%),  Endividamento  e  Normas  estabelecidas  na  Lei  de  Responsabilidade
Fiscal.

MÉRITO

16. Passemos ao exame dos tópicos analisados pelos Inspetores, com base nas defesas e nos
documentos acostados, para ao fim, exarar posicionamento sobre as contas em alusão:

17. A Prestação  de  Contas do  Município  foi  enviada  ao  Poder  Legislativo  Municipal em
30/01/2015, comprovado nos autos por meio de ofício de envio com carimbo  de recebimento  na
respectiva data,  no dia 05 de abril de 2015 e a validação do envio da Prestação de Contas de
Governo  a  esta  Corte  de  Contas,  em meio  eletrônico,  de  responsabilidade  do  Chefe  do  Poder
Legislativo  Municipal,  ocorreu  no  dia  08 de  abril  de  2015. Portanto,  cumpriu  os  prazos
estabelecidos no art. 42, §4º, da Constituição Estadual.
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18. Os Inspetores informaram que em consulta à rede mundial de computadores, por meio do
sítio eletrônico www.quixeramobim.ce.gov.br foi possível verificar  o atendimento do art. 48 da
LRF.

19. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi encaminhada no prazo e em conformidade com art.
4º da IN nº 03/2000-TCM, alterada pela IN nº 01/2007-TCM.

20. A Lei Orçamentária Anual nº 2.624/2013, de 31/10/2013, foi protocolada no Tribunal em
30/12/2013, dentro do prazo determinado no art. 42, §5º, da Constituição Estadual e na Instrução
Normativa – IN nº 03/2000, alterada pela IN nº 01/2007 deste TCM.

21. A  LOA no  valor  de R$  159.160.164,00,  contemplou  dotação  destinada  à  Reserva  de
Contingência, estando de acordo com o inciso III do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o
art. 5º, §6º, da IN nº 03/2000 desta Corte de Contas.

22. A Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso foram
encaminhados  a  este  Tribunal  de  Contas  atendendo  ao  que  determina  o  art.  6º  da  Instrução
Normativa nº 03/2000, bem como o art. 8º da LRF.

CRÉDITOS ADICIONAIS

23. Segundo  os  inspetores,  durante  o  exercício  de  2014,  foram abertos  créditos  adicionais
suplementares no valor de R$ 99.982.964,39 autorizados pela LOA que permitia abrir até 70% da
despesa  fixada  e  créditos  especias  no  montante  de  R$ 7.614.812,66  amparado  pelas  Leis  nºs
2658/2014, 2659/2014, 2664/2014 e 2725/2014.

24. Em que pese as  alterações  orçamentárias,  se  observa que por  meio dos  Decretos  foram
abertos créditos suplementares nos limites permitidos na LOA, respeitando o art. 167, inciso V da
Constituição  Federal, bem como o art.  43,  §1º, inciso I da Lei Federal n° 4.320/1964  e que os
créditos especiais foram autorizados pelas Leis nºs 2658/2014, 2659/2014, 2664/2014 e 2725/2014.

DÍVIDA ATIVA

25. A Dívida Ativa  do Município,  apresentou  um saldo de  R$ 5.124.004,80  proveniente de
exercício anterior, sendo inscritos  R$ 882.192,25 e arrecadado R$ 392.812,87 (7,67%) em 2014,
permanecendo um saldo no final  do exercício  de  R$  5.613.384,18  o que  demonstra  um baixo
percentual ainda de arrecadação.

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

26. Os técnicos, na informação inicial, observaram em consulta junto a Secretaria deste Tribunal
de  Contas,  que  o  Prefeito  Municipal  não  promoveu  a  inscrição  em  Dívida  Ativa  de valores
referentes a débitos e multas relacionados a dois responsáveis conforme se observa  na tabela a
seguir:

ACÓRDÃO PROCESSO RESPONSÁVEL VALOR REFERÊNCIA DECISÃO 
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N.º Nº R$ DE VOTO 

4907/2013 11083/09 Janina Falcão 
do Carmo 

7.448,70 Fundo 
de Saúde 

Aplicação 
de multa 

4907/2013 11083/09 Janina Falcão 
do Carmo 

8.665,50 Fundo 
de Saúde 

Imputação 
de Débito 

5691/2013 8876/08 Aloisio 
Cosmo Lima 

7.023,06 Câmara 
Municipal 

Aplicação 
de multa 

5691/2013 8876/08 Aloisio 
Cosmo Lima

65.436,00 Câmara 
Municipal 

Imputação 
de Débito 

27. Posteriormente, após analisar os esclarecimentos, a Gerência de Contas de Governo emitiu o
Certificado de Reexame nº 00622/2019 (seq. 102) no qual se posicionou da seguinte forma:

Diante o exposto, esta Unidade Técnica entende, salvo melhor juízo, que apesar da documentação
apresentada, não é possível certificar se foram cumpridos por parte dos devedores da dívida ativa
os parcelamentos realizados, assim como se houve a inscrição em dívida ativa não tributária da
pena pecuniária  (Imputação de débito no valor  de R$ 65.436,00) determinada no Acórdão n.º
5691/2013. Logo, permanecem as pechas nesta fase processual de que o Chefe do Executivo
não promoveu a inscrição em dívida ativa, bem como não comprovou as medidas adotadas
objetivando a cobrança dos créditos para com a Fazenda Municipal, seja para a quitação
administrativa do débito ou cobrança judicial na forma da Lei n.º 6.830/80 – Lei de Execução
Fiscal (grifo nosso)

28. O Ministério Público de Contas, diante da matéria, entendeu que a não comprovação da
inscrição em Dívida Ativa do valor concernente ao débito imputado por este Tribunal é grave, tendo
em vista que gera lesão aos  cofres do município e que tal  fato é suficiente para recomendar a
desaprovação das contas.

29. Conforme se observa, não houve a devida comprovação da inscrição em Dívida Ativa do
valor concernente ao débito imputado por este Tribunal no valor de R$ 65.436,00 e que tal situação
é prejudicial a Fazenda Municipal tendo em vista que representam direitos para o município, que
estão deixando de serem cobrados e que, entendo, que tal fato é suficiente para reprovar as contas
conforme o entendimento desse tribunal já exarado no processo nº 12607/2018-6 do qual originou o
Parecer  Prévio  nº  00128/2019,  de  15/10/2019,  de  relatoria  do  Conselheiro  Alexandre
Figueiredo, que reprovou as contas apenas por este motivo.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

30. No tocante a Receita Corrente Líquida – RCL, a Inspetoria apurou com base nos dados do
RREO/RGF e Balanço Geral, o seguinte resultado:

Especificação Valor

RECEITA CORRENTE    R$ 138.031.640,53 
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(-) contribuição dos servidores para o regime próprio de Previdência R$ 2.653.381,02

(-) receitas provenientes da compensação financeira entre os diversos
regimes de Previdência Social 0,00

(-) dedução da receita para formação do FUNDEB           R$  8.924.801,20

(-) contabilização em duplicidade 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA–SIM R$  126.453.458,31

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RREO/RGF R$ 126.453.458,31

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- ANEXO X R$ 126.453.458,31

DIFERENÇA 0,00

RECEITAS   E DESPESAS  

31. O  Balanço  Orçamentário  demonstra  que  a  receita  orçamentária arrecadada  em  2014
totalizou R$ 147.402.314,38 abaixo da previsão inicial,  que foi de R$ 159.160.164,00, revelando,
dessa forma, insuficiência de arrecadação.

32. Segundo  os  inspetores,  as  receitas  tributárias  importaram  em  R$  6.098.442,01 o  que
representou 75,07% do valor previsto de arrecadação tributária (R$ 8.123.604,00).

33. Em relação as despesas, verifica-se que foram executadas R$ 151.710.269,07, sendo que as
dotações  fixadas foram  de R$  159.160.164,00,  revelando  uma  economia  orçamentaria  de  R$
7.449.894,93.

PESSOAL

34. Segundo os inspetores, a D  espesa com   P  essoal   do Poder Executivo foi de R$ 73.146.958,21
que correspondeu a 57,84% da RCL, descumprindo, desta forma, o dispositivo contido no art.
169 da Constituição Federal e o limite de 54%, estabelecido no art. 20, inciso III, alínea “b” da Lei
de Responsabilidade Fiscal.

35. Além do que, concluíram que não foi realizada a recondução da  Despesa com Pessoal ao
limite permitido segundo determina a LRF no seu art. 23 combinado com o art. 66.

36. Na Informação Complementar, a Unidade Técnica não acatou os esclarecimentos, mantendo
o posicionamento de que houve extrapolação do limite máximo da despesa com pessoal,  como
também, não houve redução das despesas nos termos do art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal
combinado com o art. 66 do mesmo dispositivo legal.

37. Em relação a matéria, o Órgão Ministerial, afirmou que houve superação do limite  de 54%
imposto pelo art. 20, inciso III, alínea “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ressaltando que o
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descumprimento do referido limite deve ser considerado como das mais graves  ao ponto de ser
determinante para a reprovação das contas.

38. Observando  os  dados  apresentados  pelos  inspetores,  verifica-se  que  o  Poder  Executivo
ultrapassou o limite máximo de despesa com pessoal, contrariando o limite estabelecido no art. 20,
inciso III, alínea  “b”, da LRF.

39. Além do que, no 2º quadrimestre de 2015 a Despesa com Pessoal ficou em 57,35% e no 1º
quadrimestre de 2016, em 64,87%, considerando que esses eram o período determinado pelo art. 23
combinado com o art. 66 da LRF para a redução das despesas com pessoal. Tal situação revela que
além de ter ultrapassado o limite máximo de despesa com pessoal,  que por si só já é grave, o
Governo Municipal não foi capaz de reduzir essas despesas segundo determina o art. 23 combinado
com o art. 66 da LRF e que entendo que tal situação configura falha de natureza gravíssima sendo
determinante para reprovação das contas.

40. Em relação ainda ao descumprimento do art. 23 da LRF, é relevante mencionar a Lei  nº
10.028/2000, conhecida por Lei dos Crimes Fiscais, que em seu art. 5º, inciso IV e §1º e §2º deixa
evidente  que  cabe  aos  Tribunais  de  Contas  a  responsabilidade  de  aplicar  as  devidas  sanções,
segundo se observa:

art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de
gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei;
II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha as metas fiscais na forma da lei;
III – deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação financeira, nos
casos e condições estabelecidos em lei;
IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a execução de medida
para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição
por Poder do limite máximo.
§1º A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por cento dos vencimentos
anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade
pessoal.
§2º A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a
que competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito
público envolvida. (grifos nossos)

41. Observando o referido dispositivo normativo, para que o Tribunal de Contas possa aplicar o
que é determinado na Lei, é necessário que seja realizado procedimento específico tendo em vista
que nas Contas de Governo a função dos Tribunais de Contas se limita a emissão de Parecer
Prévio, não permitindo a aplicação de penalidades.

42. Ainda em relação a matéria, quero destacar a decisão do Tribunal de Contas do Estado do
Espirito Santo que aplicou multa ao prefeito com fundamento na Lei nº 10.028/2000, in verbis:

Acórdão 00598/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 09145/2018-6 
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria 
Exercício: 2014 
UG: PMBJN - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo 
Responsável: UBALDO MARTINS DE SOUZA 
(….)
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo
relator: 
1.1. APLICAR A SANÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA ao senhor Ubaldo Martins de Souza
no valor de R$ 36.000,00, equivalentes a 14.280,0476 VRTE, conforme art. 5º, inciso IV, e §§ 1º
e 2º,  da Lei  n.  10.028/2000 c/c art.  136 da LC n. 621/2012, em razão da não recondução da
despesa com pessoal da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte aos limites legais no prazo
estabelecido pela Lei Complementar 101/2000 no exercício de 2014 (Pareceres Prévios 41/2017 e
54/2018; Certidão de Trânsito em Julgado 1.567/2018, Processos TC 4.384/2015 e 7.950/2017); 
1.2. ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em julgado. 
2. Unânime. 
3. Data da Sessão: 15/05/2019 – 14ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara

43. Dessa  forma,  entendo  que  deve  ser  aberto  processo  específico  dando  o  direito  ao
contraditório  e  ampla  defesa  para  que  o  Tribunal  possa  aplicar  o  que  determina  a  Lei  nº
10.028/2000.

44. A despesa com pessoal do Poder Legislativo foi de R$ 2.323.115,38, que equivale a  1,84%
da RCL, respeitando, dessa forma, o art. 20, inciso III, alínea “a” da LRF.

EDUCAÇÃO

45. Concernente  aos  Gastos  com  Educação,  o  Município  aplicou  o  montante  de R$
13.715.886,69 (treze milhões, setecentos e quinze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta
e nove centavos),  o  que  representou  26,30%  do total  das  receitas  provenientes  de impostos  e
transferências, cumprindo, dessa forma, o art. 212 da Constituição Federal.

SAÚDE

46. Com relação aos Gastos Efetuados na Saúde, os Inspetores informaram que o Município
cumpriu o  art.  77,  inciso  III,  do  ADCT da  Constituição  Federal, acrescido  pelo  art.  7º da
Emenda  Constitucional  nº  29/2000,  posto  que  despendidos  recursos  na  ordem  de  R$
13.731.365,92 (treze milhões, setecentos e trinta e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e
noventa e dois centavos),  o que correspondeu a 26,31% das receitas arrecadadas resultantes de
impostos e das provenientes de transferências, pertinentes ao disposto nos arts. 156, 157 e 159,
inciso I, alínea b e §l3 da Constituição Federal.

DUODÉCIMO

47. Os  Inspetores  constataram  que  o  valor  repassado  ao  Poder  Legislativo,  a  título  de
Duodécimo, obedeceu ao que dispõe o art. 29-A, §2º, incisos I e III, da Constituição Federal, e que
os repasses mensais do Duodécimo foram efetuados no prazo estabelecido no art. 29-A, §2º, inciso
II – CF, segundo os dados da tabela abaixo:

Total dos Impostos e Transferências
(Receita arrecadada de 2013)

 R$ 51.225.515,63     

Valor máximo a repassar (7% da Receita) R$ 3.585.786,09  
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Valor fixado no Orçamento R$ 3.511.500,00    

   (+) Créditos Adicionais Abertos
R$ 235.050,00

 

                                    (-) Anulações R$  235.050,00    

                                        (=) Fixação Atualizada R$ 3.511.500,00    

Valor repassado ao Legislativo em 2014 
   

   R$  3.511.500,00       

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (ARO), GARANTIAS E AVAIS

48. Os  Inspetores  informaram que,  durante  o  exercício  de  2014,  o  Município  não contraiu
Operações de Crédito, não realizou Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO,
assim como não foram concedidas Garantias e Avais.

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

49. A Dívida Pública Consolidada (Dívida Fundada) encontra-se dentro do limite estabelecido
no  art.  3º,  inciso  II,  da  Resolução  nº  40/2001,  do  Senado  da  República,  de  acordo  com o  a
Informação Técnica detalhada na tabela a seguir:

Dívida Pública Receita Corrente Líquida Limite Legal (RCL x 1,2)

R$  13.927.283,14 R$ 126.453.458,31 R$  151.744.149,97 

PREVIDÊNCIA – INSS E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

50. Os Inspetores informaram que o Poder Executivo consignou de seus servidores a quantia de
R$ 3.115.179,42  o qual  foi  repassado integralmente para o  INSS,  de acordo com os dados do
Balanço Geral.

51. Apontaram também, com base no demonstrativo da Dívida Flutuante, que o Município já
possuía junto ao INSS, dívidas de exercícios anteriores no valor de R$ 174.917,17(cento e setenta
e quatro mil, novecentos e dezessete reais e dezessete centavos), sendo diminuídas no exercício em
análise.

52. Ao final, enfatizou ainda que o Município ainda possui, ao final do execício de 2014, uma
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dívida de curto prazo junto ao INSS de R$ 102.792,49 (cento e dois mil, setecentos e noventa e dois
reais e quarenta e nove centavos).

53. Quanto  ao  Regime  Próprio  de  Previdência  Municipal, informaram  que  a  Prefeitura
consignou de seus servidores a quantia de R$ 2.674.803,61 para pagamento ao Regime Próprio de
Previdência Municipal, e, repassou integralmente o referido montante.

54. Verificaram, com base no demonstrativo da Dívida Flutuante, que o Município já possuía
junto ao Instituto de Previdência  Municipal,  dívidas de exercícios anteriores no valor de  R$
5.016,91 (cinco mil e dezesseis reais e noventa e um centavos), sendo diminuídas no exercício em
análise.

55. Ao final  destacaram que o Município  ainda possui,  ao final  do exercício de 2014, uma
dívida de curto prazo com o Órgão de Previdência Municipal de R$ 3.105,96 (três mil, cento e
cinco reais e noventa e seis centavos).

56. Importante destacar que todos os valores que foram consignados, no exercício de 2014, seja
do Regime Geral de  Previdência - INSS ou do Regime Próprio de Previdência Municipal,  foram
repassados integralmente.

RESTOS A PAGAR

57. De acordo com os dados relacionados aos restos a pagar, constante no demonstrativo da
dívida flutuante, os Técnicos destacaram que havia um saldo de exercícios anteriores no total de R$
12.950.757,4 no  qual  foram  pagos  R$  10.605.218,86   (81,88%),  cancelados  e  prescritos R$
14.638,41  persistindo  ainda  R$  2.330.900,19,  que  somado  as  inscrições de  2014 de R$
15.017.491,16 totaliza um saldo a ser pago no exercício seguinte (2015) de R$ 17.348.391,35 o que
equivale a 13,72% da Receita Corrente Líquida.

58. Analisando o comportamento dos restos a pagar, observa-se que houve um aumento de R$
4.397.633,89 no montante para o exercício seguinte, o que equivale a 33,95% se comparado com o
ano anterior, conforme a tabela abaixo:

          Restos a pagar de 2013 para 2014:           R$  12.950.757,46 

       Restos a pagar de 2014 para 2015:              R$   17.348.391,35

              aumento de 33,95 %:                            R$ 4.397.633,89

59. Ao  excluirmos  do  total  de  restos  a  pagar  para  o  exercício  seguinte  a  quantia  de R$
18.747.754,17 referente à disponibilidade financeira líquida existente em 31/12/201  4  , bem como os
restos  a  pagar  não  processados  inscritos  no  exercício  de R$  8.616.282,33,  a  dívida  de  R$
17.348.391,35  é  reduzida  para  um  valor  negativo (-10.015.645,15)  revelando  que  existe  a
disponibilidade financeira suficiente para cobrir os restos a pagar.

BALANÇO GERAL
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60. Na  análise  das  peças  que  compõem  o  Balanço  Geral  do  Município,  os  Inspetores
constataram a devida consolidação dos valores referentes à execução orçamentária,  financeira e
patrimonial de todas as entidades compreendidas no Orçamento Municipal, e a  existência de todos
os Anexos, bem como sua conformidade com a Lei nº 4.320/1964 e demais peças integrantes do
Balanço.

61. No Balanço Orçamentário – Anexo XII verificou-se que a receita orçamentária arrecadada
foi  menor do que a despesa orçamentária empenhada.  Tal situação permitiu a ocorrência de um
deficit  orçamentário de R$  4.307.954,69 (quatro  milhões,  trezentos  e  sete  mil,  novecentos  e
cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

62. O  Balanço Financeiro – Anexo  XIII demonstra que a  disponibilidade financeira    bruta  
existente em 31/12/201  4   foi de R$ 19.245.119,70.

63. O  Balanço Patrimonial – Anexo  XIV evidencia a posição, na data do encerramento do
exercício, dos saldos das contas representativas de bens e direitos que constituem o Grupo do Ativo,
e dos saldos das contas relativas às obrigações de curto e longo prazo que formam o Passivo.

64. Os  Inspetores constataram que os saldos das contas “Bens Móveis” e “Bens Imóveis,” ali
contabilizados, divergiram dos saldos extraídos do SIM contrastando o art. 15 da IN nº 01/1997 –
TCM-CE e os arts. 94, 95, 96 e inciso II do art. 106 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964, nos termos do
quadro a seguir:

CONTAS
BALANÇO

PATRIMONIAL SIM DIFERENÇA

Bens
Móveis

R$ 12.437.708,93 
R$ 12.284.583,46 R$  153.125,47 

Bens
Imóveis

R$ 47.448.876,10 
R$ 16.124.555,47 

R$ 31.324.320,63 

65. Ressalta-se que a diferença evidenciada no Balanço Patrimonial em relação a apresentada no
SIM  é  significativa e  que  tal  situação  pode  comprometer a  fidedignidade  das  informações
contábeis no que tange aos bens móveis e imóveis.

66. No que tange, ao Balanço Financeiro e Patrimonial, a Unidade Técnica observou a existência de
inconsistências em algumas informações contábeis em relação às informações do RGF e os saldos
extraídos do SIM.

67. O Ministério Público de Contas entendeu que as inconsistências prejudicam não somente a
própria  administração  como  também  o  exercício  do  controle  externo,  e,  por  isso,  devem  ser
censuradas.

68. Com relação a essas divergências, é importante reforçar que tal fato gera   inconsistências
nos dados do Balanço Geral, quando da elaboração desses demonstrativos contábeis.

69. A  Demonstração  das  Variações  Patrimoniais –  Anexo  XV,  que  reflete  as  alterações
ocorridas  no  Patrimônio,  durante  o  exercício,  segundo  os  inspetores,  apresentou  um superavit
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patrimonial, em 2014, de R$ 10.847.020,54 (dez milhões, oitocentos e quarenta e sete mil e vinte
reais e cinquenta e quatro centavos).

CONCLUSÃO

CONSIDERANDO a necessidade de que seja analisado, de forma detalhada, por parte da Unidade
Técnica, nas Contas de Governo quanto ao atingimento ou não das metas de Resultado Primário e
Nominal, bem como o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e o Demonstrativo dos Restos a
Pagar;

CONSIDERANDO que não houve a comprovação, por meio de documentos hábeis, das medidas
adotadas objetivando a inscrição e cobrança dos créditos, seja para a quitação administrativa do
débito ou visando à cobrança judicial, na forma da Lei nº 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal;

CONSIDERANDO que  na  análise  do  Balanço  Geral  restou  evidenciado  uma  má  gestão  dos
recursos no contexto orçamentário tendo em vista a existência de deficit Orçamentário;

CONSIDERANDO  que  não  foram  respeitados  o art.  20,  inciso  III,  alínea  “b”  e  o art.  23
combinado com o art. 66, da LRF bem como o 169 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que foram verificadas inconsistências em algumas informações  contábeis em
relação  às  informações  do  RGF  e  os  saldos  extraídos  do  SIM  com  repercussão  no  Balanço
financeiro e Patrimonial;

CONSIDERANDO ainda a necessidade desta Corte de Contas de aplicar o que determina a Lei nº
10.028/2000;

Face ao exposto e examinado nos termos do art. 1º, inciso III da Lei nº 12.509/1995 alterado
pela Lei nº 16.819/2019, con  cordando   com o   Parecer do Ministério Público de Contas  , VOTO pela
emissão  de  Parecer  Prévio  pela IRREGULARIDADE DAS  CONTAS  DE  GOVERNO do
Prefeito de Quixeramobim, Sr. Cirilo Antônio Pimenta Lima, referente ao exercício de 2014, em
virtude de não  ter sido comprovada a devida inscrição  em Dívida Ativa do valor concernente ao
débito  imputado  por  este  Tribunal  e  da  não  recondução  das  despesas  com  pessoal  no  prazo
estabelecido pelo art. 23, combinado com art. 66 da Lei Responsabilidade Fiscal.

Ademais,  que  sejam  realizadas  as  seguintes  recomendações à  atual  administração  do
referido município:

• que comprove o junto ao Tribunal de Contas as medidas de cobrança
para recuperação dos créditos da Dívida Ativa;

• Administrar o Orçamento buscando garantir a harmonia das finanças
públicas,  limitando  os  gastos  à  arrecadação  das  receitas  com  a
finalidade  de  evitar  deficit  orçamentário  e  o  consequente
endividamento;

• que implemente medidas de acompanhamento dos gastos com pessoal
buscando cumprir os limites estabelecido na LRF;
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• que  empreenda  meios  de  controle  suficientes  para  evitar
inconsistências nos dados do Balanço Geral, quando da elaboração dos
demonstrativos contábeis.

Além do que,  alertar  que,  a  partir  das  contas  do  exercício  de  2019,  caso  não ocorra  a
recondução  dos  percentuais  de  despesa  com pessoal,  de  acordo  com o  art.  23  da  LRF,  serão
formados autos apartados com a finalidade de responsabilizar, pessoalmente, o prefeito em virtude
do descumprimento do disposto no art. 5º, inciso IV, §1º e §2º da Lei nº 10.028/2000.

Adote a Secretaria-Geral do TCE, as seguintes providências:

a) Notificar o Prefeito, com cópia deste Parecer Prévio, e remeter os autos
a Câmara Municipal de  Quixeramobim, para o julgamento destas Contas
Anuais;

Expedientes necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em 28 de janeiro de 2020.

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA
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