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PARECER PRÉVIO N.° 	32 /2014. 

PARECER PRÉVIO 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ. 
reunido nesta data, em sessão ordinária, dando cumprimento ao disposto no inciso I, art. 
71 da Constituição Federal, consoante o referido pelo artigo 78, inciso I. da Constituição 
Estadual, apreciou a presente Prestação de Contas Anuais do Governo Municipal de 
BARBALHA, exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do Sr. JOSÉ LEITE 
GONÇALVES CRUZ , ao examinar e discutir a matéria, acolheu o Relatório e o Voto 
do Conselheiro Relator pela emissão de Parecer Prévio FAVORÁVEL à aprovação das 
Contas de Governo ora examinadas, submetendo-as ao julgamerro político a ser 
realizado pela Câmara Municipal. 

RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES FINAIS: 

Determinar juntada de cópia da Informação Inicial n.° 2608/12, fls. 
763/827, a Prestação de Contas de Gestão da Câmara Municipal de BARBALHA, 
pertinente ao exercício de 2010, para examinar e apreciar os aspectos relativos à Gestão 
Fiscal do Poder Legislativo. 

• 
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Conselheiro Presidente 

- 	 rzA- 
Conselheiro Relator 

Procurador (a) 
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Determinar juntada de cópia deste Parecer Prévio à Prestação de Contas 
de Gestão da Prefeitura Municipal de BARBALHA, exercício de 2010, para examinar e 
apreciar os aspectos que possam influenciar no universo das contas. 

Sejam notificados o Prefeito e a Câmara Municipal. 

EXPEDIENTES NECESSÁRIOS. 

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, :25 de •')-c"'"10 X. 	dP 
2014. 
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PROCESSO N.° 2010.BAR.PCG.7360/11 
MUNICÍPIO: BARBALHA 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 
RESPONSÁVEL: JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ 
EXERCÍCIO: 2010 
RELATOR: HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO 

RELATÓRIO 

Reportam-se os autos sobre a Prestação de Contas Anual do Município de 
BARBALHA, relativa ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do Senhor 
JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ, encaminhada a esta Corte de Contas dentro do 
prazo legal, pelo ex-presidente da Câmara Municipal Vereador José Oliveira Garcia, para 
receber exame e Parecer Prévio de conformidade com o preceituado no inciso I, do art. 
78 da Constituição Estadual. 

Após a distribuição da matéria ao então Conselheiro Hélio Parente de 
Vasconcelos Filho (fl. 761) os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização - 
DIRFI para a devida instrução, sendo emitida a Informação Inicial n.° 2608/12, fls. 
763/827, e documentos fls. 829/841. 

Em cumprimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, a 
Relatoria determinou diligência ao Chefe do Poder Executivo, que por meio do Processo 
protocolado sob o n.° 8278/13, apresentou tempestivamente defesa (fls. 847/871) e 
documentos (fls. 873/1769). 

Foram encaminhados os autos a Diretoria de Fiscalização, sendo emitida a 
Informação Complementar n.° 2650/2014, fls. 1172/1803, e documentos fls.1085/1808, 
como também a Informação Complementar Aditiva n° 9355/2014, fls. 1815/1821, e 
documentos 1823/1853. 

Em seguida os autos foram enviados à douta Procuradoria de Contas, que 
emitiu manifestação por meio do Parecer n.° 7385/2014 (fls. 1854/1859), da lavra da 
Ilustre Procuradora, Dra. Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino, opinando pela 
emissão de parecer prévio pela aprovação das presentes contas. 

É O RELATÓRIO. 
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RAZÕES DO VOTO 

Preliminarmente, é importante salientar que os exames das Contas de 
Governo, com a emissão competente do Parecer Prévio, constituem uma avaliação 
global das receitas e dos gastos públicos, das mutações patrimoniais dependentes ou não 
da execução orçamentária e uma apreciação macro do desempenho da máquina 
administrativa durante toda uma gestão. 

Em procedimento desta natureza, cabe ao TCM recomendará competente 
Câmara Municipal, por força da disposição expressa no art. 78, inciso I, da Constituição 
Estadual, a aprovação ou desaprovação da respectiva Prestação de Contas, podendo ainda 
fazer recomendações, quando houver necessidade. 

Ressalte-se que este Parecer Prévio não afasta o julgamento que é feito por 
esta Corte de Contas dos ordenadores de despesas e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos da administração direta e indireta, ficando ressalvadas as 
eventuais responsabilidades, porquanto será objeto de apreciação específica, mediante 
tomadas e prestações de contas de gestão. 

No tocante aos atos de gestão fiscal do Presidente da Câmara inclusos 
nestes autos das Contas de Governo servem, apenas, para facilitar uma análise macro da 
Administração Pública Municipal já que referidos atos serão objeto de exame nos 
respectivos Processos de Prestação de Contas de Gestão daquele Poder Legislativo. 

DO EXAME DAS CONTAS 

Cumpre destacar inicialmente que foram considerados 49 (quarenta e 
nove) itens que servirão como indicadores essenciais no exame das contas do exercício 
financeiro de 2010, como uma forma de instrumentalizar a avaliação de desempenho da 
administração e obter uma tomada de decisão uniforme e ágil. 

Finalmente, o critério adotado tem como objetivo uma apreciação com 
segurança e de forma isonOmica das contas sob o enfoque legal da Constituição Federal. 
Lei Federal n.° 4.320/64; Lei Complementar n° 101/2000 (LRF); e Instruções 
Normativas do TCM. 

Passemos ao exame dos tópicos analisados pela Inspetoria de Controle 
Externo, cujo relatório Técnico demonstra vários valores da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial, pelo os quais acolho como parte integrante do Voto e que 
servirão de base para minhas razões de Voto sobre a regularidade ou não das Contas ora 
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apreciadas, merecendo destaque os aspectos mais relevantes do processo ora examinado, 
conforme abaixo: 

O Orçamento Municipal aprovado foi na ordem de (R$ 96.166.000,00), 
tendo a Receita Orçamentária arrecadada alcançada o montante de (92.452.424;69), 
enquanto as despesas empenhadas atingiram a quantia de (R$ 93.651.67). 

Sobre as Receitas Orçamentárias, observa-se que as Transferências 
Correntes foram à receita mais significativa, importando em (R$ 91.288.933,00), ou seja, 
100,19% do total arrecadada. Sendo que a arrecadação das Receitas de Capital no 
decorrer do exercício foi de (R$ 620.723,17). 

1. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
1.1. DO PRAZO DE REMESSA A CÂMARA MUNICIPAL 

A Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Barbalha, relativa ao 
exercício de 2010, foi encaminhada à Câmara Municipal em 28/01/2011, dentro do 
prazo determinado pelo § 4° do art. 42 da Constituição do Estado do Ceará, conforme 
comprova o Ofício, de 88/01/2011, acostado à fl. 09 dos autos. 

1.2. DO PRAZO DE REMESSA AO TCM/CE 

A Prestação de Contas em apreço foi enviada a este Tribunal em 08/04/2011 dentro do 
prazo estabelecido pelo § 4° do art. 42 da Constituição do Estado do Ceará. 

1.3. DA COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS CONTAS PÚBLICAS 

Apesar de a Defesa ter afirmado o encaminhamento à Câmara Municipal para o 
conhecimento público e disponibilização dos documentos e informações a quem 
eventualmente interessasse a Unidade Técnica após análise da justificativa da Defesa 
constatou que não foram atendidos os artigos 48 e 49 da LRF. 

1.4. DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM AS CONTAS DE GOVERNO 

Tendo em vista a omissão de justificativa por parte da Defesa no que concerne às peças 
faltosas elencadas a seguir que compõem a Prestação de Contas de Governo em apreço 
contrariando os dispositivos da Instrução Normativa (IN) n° 01/2010 deste Tribunal, o 
Órgão Técnico manteve o posicionamento pretérito. 

17. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não 
tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no 
exercício; 
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18. Comprovantes da conta "valores" em 31. de dezembro, emitidos pelas respectivas 
empresas das quais o município detenha ações; 
22. Informações cadastrais do prefeito e Vice-Prefeito (Anexo 05 da IN); 
23. Cópia da Lei que fixou a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, para o período. 

2. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 
2.1. DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) 

O Sr. Prefeito Municipal encaminhou a este Tribunal a LDO para o exercício de 2010, 
em cumprimento ao disposto no art. 4.°  da Instrução Normativa - IN n.° 03/2000, deste 
TCM, alterada pela IN n.° 01/2007. 

2.1.1. DOS ASPECTOS SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

Examinando a Lei Municipal n° 1.837/2009, de 09/07/2009, que dispôs sobre a LDO 
para 2010, verifica-se que as metas e prioridades para o exercício financeiro constam 
demonstradas em seus anexos, conforme evidenciado no artigo 2° deste instrumento 
legal, cumprindo, dessa forma, seu objetivo principal. 

2.1.2. DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA SOBRE A LDO 

A Defesa não anexou aos autos documentos que comprovasse a realização de audiências 
públicas como forma de incentivo a participação popular, portanto ratifica-se que não 
foi atendida a solicitação da informação inicial.  

2.2. DO ORÇAMENTO 

2.2.1. DOS PRAZOS DE REMESSA E COMPATIBILIDADE CCM O 
SIM 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) n° 1.874/2009 de 22/12/2009 apresenta a previsão das 
receitas e a fixação das despesas no montante de (R$ 96.166.000,00), evidenciando uma 
situação de equilíbrio, como também este montante confere com os dados do Sistema de 
Informações Municipais (SIM). 

Assim, referido instrumento legal foi encaminhado a este Tribunal em 30/12/2009 
dentro do prazo determinado no art.42 Ç 5°, da Constituição Estadual, e na Instrução 
Normativa n.° 03/2000, alterada pela IN n.° 01/2007, deste TCM. 

2.2.2. DOS ASPECTOS SOBRE A LEI DO ORÇAMENTO 

Diante da pendência abordada na fase pretérita que segundo o art. 8° da LOA autoriza o 
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Chefe do Poder Executivo suplementar o valor global dos projetos oriundos de recursos 
programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferências 
voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais, concluiu-se como sendo ilimitada esta 
autorização; no entanto, o Órgão Técnico reexaminou o assunto em tela em decorrência 
das manifestações expendidas pela Defesa indagando que pelo contrário, que referido 
dispositivo limita a suplementação aos recursos, portanto, descaracteriza-se a falha 
apontada na informação inicial. 

2.2.3. DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA SOBRE A LOA 

Considerando o que prescreve o art. 48 parágrafo único da- LRF solicitou-se a 
comprovação documental da realização de audiência pública como forma de incentivo à 
participação popular, visando à transparência da gestão fiscal durante os processos de 
elaboração e discussão do Orçamento para o exercício 2010. 

2.3. DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
MENSAL DE DESEMBOLSO 

Informou-se que o Prefeito Municipal comprovou junto a este Tribunal de Contas a 
elaboração da Programação Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso, em 
atendimento ao disposto no art. 8.° da Lei Complementar n.° 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal — LRF. 

3. DOS CRÉDITOS ADICIONAIS 

No curso do exercício financeiro de 2010, o Chefe do Executivo realizou alterações 
orçamentárias por meio da abertura de créditos adicionais no montante de (R$ 
27.379.768,00), representando 28,47% da despesa fixada inicialmente no Orçamento, 
bem como atendendo o limite de 50°h da despesa fixada/receita estabelecido pelo 
referido instrumento legal. 

Ademais, referidos valores expostos acima conferem com as cópias dos Decretos 
acostados aos autos (fls. 125/284) e o Balanço Orçamentário desta Prestação de Cont-'s. 

3.1. DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ADICIONAIS 

a) Os valores dos créditos adicionais apurados com base nos Decretos acostados aos 
autos conferem com os números registrados no Balancete Consolidado de dezembro de 
2010 e os valores importados do Sistema de Informações Municipais — SIM. 

b) Comparou-se o montante das anulações de dotação apurado pela Inspetoria, com base 
nos Decretos acostados aos autos, com aquele evidenciado no Balancete Consolidado de 
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dezembro de 2010, à fls. 450/463 dos autos, e ainda com os dados importados do 
Sistema de Informações Municipais - SIM constatou-se em sintonia. 

4. DA GESTÃO FISCAL 
4.1. DA REMESSA E PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DA LRF 
4.1.1. DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -
RREO 

Diante do demonstrativo exposto à. fl. 783, verificou-se o atendimento ao disposto no 
art. 7° da IN deste Tribunal e o art. 52da LRF. 

Da análise dos RREO apresenta-se as seguintes considerações: 

a) Comparando o total das Receitas Realizadas registrado no Anexo X - Balanço Geral, 
com o total destas receitas registradas no RREO - 6° Bimestre - Anexo I e no Sistema de 
Informações Municipais - SIM, constatou-se a regularidade dos dados. 

b) Comparando o montante da' Despesa Empenhada extraída do Balanço Geral, com o 
total destas despesas registradas no RREO - 6° Bimestre - Anexo II e no Sistema de 
Informações Municipais - SIM, obteve-se a regularidade dos dados. 

c) Comparando o montante da Dotação Atualizada (fixação inicial + suplementações -
anulações) registrada no RREO - 6° Bimestre - Anexo II, com o total dessas despesas 
extraído do Sistema de Informações Municipais - SIM, e os números posicionados no 
Balanço Orçamentário (fixação atualizada) verificou-se a regularidade dos dados. 

d) A Receita Corrente Líquida extraída do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária do 6° bimestre (Processo n.° 2731/11) é da ordem de (R$ 91.798.147,73), 
valor este que confere com aquele evidenciado no Relatório de Gestão Fiscal do 2° 
Semestre de 2010 (Processo n.° 2737/11) que registra o valor de (R$ 13.369.196,64). 

4.1.2. DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL - RGF (PODER EXECUTIVO) 

a) Comparando o valor da Disponibilidade de Caixa registrado no Anexo V do 
Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, relativo ao 2° Semestre do exercício de 
2010, Processo n° 2737/11, com o valor d6sa disponibilidade evidenciado no Anexo 
XIII do Balanço Geral, na coluna "Saldo para o exercício seguinte", constatou-se sintonia 
dos dados. 

b) Comparando o valor da Dívida Consolidada demonstrada no Anexo II 
(Demonstrativo da Divida Consolidada) extraído do Relatório de Gestão Fiscal do Poder 
Executivo, relativo ao 2° Semestre do exercício de 2010, Processo n° 2737/11, com o 
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valor dessa Dívida registrado no Balanço Patrimonial, Passivo Permanente da Prestação 
de Contas, constatou-se sintonia dos dados. 

c) Confrontando o montante relativo à Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não 
Processados extraídos do RGF do 2° Semestre, de 2010 (Processo n° 2737/11, com o 
valor dessas Inscrições registrado no Anexo XIII do Balanço Geral do Município, 
constatou-se sintonia dos dados. 

d) Confrontando o total da Despesa com Pessoal registrado no Anexo I - Despesa Total 
com Pessoal do Poder Executivo - Despesa Empenhada, constante do Relatório de 
Gestão Fiscal Processo n° 2732/11 pertinente ao 2° Semestre do exercício de 2010, 
encontra-se em sintonia com o banco de dados do SIM. 

- PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
Parecer n° 7385/2014 (fls. 1857/1858) 

"O trabalho de fiscalização do TCM apontou inconsistências em algumas das 
informações veiculadas pelos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em contraste 
com as demonstrações contábeis e com o SIM 

O fato merece censura, haja vista a fragilidade das informações apresentadas; 
cumpre ressaltar que a adequada, completa e tempestiva apresentação dos documentos 
referentes à prestação de contas é fundamental, não somente para a transparência que se 
espera de qualquer esfera da Administração Pública, mas, evidentemente, para o efetivo 
exercício do controle externo." 

- RELATORIA 

Do exposto, pode-se concluir que a constatação de incorreções, omissões e atrasos 
infringiram a legislação pertinente, anomalias estas configuram que não houve por 
parte do interessado, o zelo com a transparência necessário a continuidade de suas 
ações, restando, portanto, censurar a prática adotada.  

4.1.3. DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LRF 

4.1.3.1. DAS DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO 

Demonstra-se no quadro exposto à fl. 787 que o total empenhado com pessoal pelos 
Poder Executivo em relação à Receita Corrente Líquida — RCL atingiu o percentual 
35,23%, no qual se pode verificar o atendimento ao limite legal. 
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Verificou-se que os valores demonstrados no RGF do último periodo estão compativeis 
com aqueles evidenciados no SIM. 

4.1.3.2. DO ALCANCE AOS LIMITES DE ALERTA/PRUDENCIAL 

Quando da análise destes gastos no exercício em exame, constatou-se que estas despesas 
não atingiram o limite de alerta preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

4.1.4. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO, OPERAÇÕES DE-CRÉDITOS POR 
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO E GARANTIAS E 
AVAIS 

Constatou-se que pelos dados do Balanço Geral, corroborados pelas informações do SIM 
e pela Declaração acostada à f1.193, o Município de Barbalha não contraiu, em 2010, 
operações dessas espécies, bem como não concedeu garantias e avais no exercício. 

4.1.5. DA DÍVIDA CONSOLIDADA E MOBILIÁRIA 

Comentou-se que a divida consolidada municipal no montante de (R$ 4.300.322,84) está 
dentro do limite estabelecido no inciso II do art. 3.° da Resolução n.° 40/01 do Senado 
da República. Contudo, referido montante evidenciado no Balanço Geral encontra-se 
compatível com o demonstrado no Relatório de Gestão Fiscal do último período. 

4.2. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Solicitou-se que o Chefe do Executivo encaminhe as cópias das atas das audiências 
públicas realizadas, referentes aos três quadrimestres do exercício, conforme estabelecido 
art. 9° § 4°da LRF, sob pena de se concluir pelo descumprimento a essa Lei. 

Em razão da Defesa não ter encaminhado à solicitação emanada desta Corte de Contas, a 
comprovação documental da realização das audiências públicas realizadas referentes aos 
três quadrimestres do exercício em análise, verifica-se, portanto, que não foi atendida a 
solicitação da Informação Inicial. 

- PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
Parecer n° 7385/2014 (fls. 1857/1858) 

"Acusou-se a falta de comprovação clo incentivo à participação popular, 
mediante a realização de audiências públicas, em descumprimento às exigências do art. 48, 
caput e seu parágrafo único, inciso Ida Lei de Responsabilidade Fiscal, in verbis: 
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Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão 
fiscal, aos quais será dada ampla divulgação. Inclusive 
em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações 
de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as 
versões simplificadas desses documentos. 

Parágrafo único. A transparência será assegurada também 
mediante: 

1 . Incentivo à participação popular e realização de 
audiências públicas,durante os processos de elaboração e 
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos. 

As omissões desrespeitam o princípio da publicidade, consagrado na 
Constituição Federal e, de forma especifica e relevante, na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
causando claro prejuízo ao controle social das contas públicas, fato que deve ser censurado." 

- RELATORIA 

Em decorrência das omissões causadas pelo Postulante dos comprobatórios da 
participação popular a realização de audiências públicas, em descumprimento ao 
inciso I, parágrafo único, do art. 48, da LRF, opino em comunhão acordo com o 
posicionamento do Ministério Público de Contas. Assim, a postura adotada pela 
Prefeitura em exame merece censura. 

5. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1. DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 

Demonstrou-se que a arrecadação em 2010 alcançou a cifra de (R$ 92.452.424,69), 4ue 
representaram 93,23% do total arrecadado em 2010. 

5.2. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 

Comentou-se através do demonstrativo exibido à fl. 720, que o montante alusivo aos 
dados obtidos do Balanço Geral (Mídia CD), não corresponde ao registrado nos 
demonstrativos introduzidos pela LRF, tampouco condiz com o valor proveniente dos 
dados importados do SIM. 

A. Defesa justifica que a eventual divergência deu-se por ocasião de erros nos índices de 
tabela do sistema de informática utilizado no município de Barbalha, quando da geração 
do citado relatório, ou seja, uma mera atecnia, o que já foi devidamente corrigido. 
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Sendo assim, acosta o Anexo III do REEO alusivo ao 6° bimestre de 2010, Anexo I do 
RGF alusivo ao 3° quadrimestre de 2010, bem como o Anexo 1 do Balanço Geral do 
exercício de 2010, demonstrando que o valor correto da RCL é aquele evidenciado no 
banco de dados do SIM, na monta de (R$ 91.831.701,52). 

O Órgão Técnico após consulta e análise ao Anexo III do RREO alusivo ao 6° bimestre 
de 2010, anexo I do RGF alusivo ao 3° quadrimestre de 2010 e ao Anexo 1 do Balanço 
Geral aos autos , constata que foram providenciadas as devidas correções nos citados 
anexos, todavia referidos anexos corrigidos não foram protocolados neste Tribunal, 
contrariando a instrução normativa 03/2000 desta Corte de Contas. 

Desta forma, salienta que a RCL -Balanço Geral (PCG- mídia CD) diverge da Receita 
Corrente Líquida SIM e da Receita Corrente Líquida RREO/ RGF mesmo depois das 
correções efetuadas pela Defesa, ratifica-se a falha apontada na Informação Inicial. 

5.3. DA RECEITA TRIBUTÁRIA 

Comentou-se que o resultado da Receita Tributaria representou um superávit (R$ 
909.593,94) em relação ao que foi planejado. Ressaltou-se ainda, que o resultado apurado 
com base no Balanço Geral encontra-se compatível com aquele obtido junto ao Sistema 
de Informações Municipais - SIM, consoante demonstrativo exposto à fl. 794 dos autos. 

5.3. DA DÍVIDA ATIVA 

Da análise procedida na Dívida Ativa chegou-se às seguintes conclusões na Informação 
Inicial: 

- Da previsão inicial (R$ 30.000,00), o percentual de 365,72% foi arrecadado. Todavia, 
informou-se que a citada previsão foi subestimada, representando apenas 1,26% do saldo 
existente no exercício de 2009, demonstrando falha com relação ao planejamento na 
estimativa da receita, visto que a projeção do ingresso da dívida ativa deve ser baseada em 
estudos na forma do artigo 30 da Lei n.° 4.320/64. 

Art. 30. A estimativa da receita terá por base as 
demonstrações a que se refere o artigo anterior à 

arrecadação dos três últimos• exercícios, pelo menos bem 
como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras. 
que possam afetar a produtividade de cada fonte de 
receita. 
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- O saldo destes créditos encontra-se em aumento, indicando que não houve a 
intensificação da cobrança da dívida ativa. Ressalta-se que na análise das Contas de 
Governo do ano anterior situação parecida foi detectada, concluindo-se pela reincidência 
desse resultado. 

Assim sendo, salvo provas em contrário, verificou-se que não houve esforço dessa 
Administração Municipal em promover ações administrativas ou judiciais para recuperar 
esses ativos, visto que os créditos estão aumentando sem que sejam levadas a efeito 
medidas prioritárias para cobrança dos devedores da Fazenda Pública Municipal. 

Solicitaram-se informações acerca do montante da correção monetária, multas e juros de 
mora incidentes sobre a dívida ativa cobrada. 

Fez-se necessário comprovar a natureza dos créditos cancelados e prescritos no valor de 
(R$ 35.295,20), bem como a apresentação da autorização legislativa para tal fim. 

Destacou-se, por pertinente, que essas informações são de sobremaneira importantes para 
que esse cancelamento não seja enquadrado como renúncia de receita prevista no § 1" do 
art. 14 da LRF. 

A Defesa discorda da Inspetoria, pois a estimativa de receita da Dívida Ativa, como a de 
qualquer receita, ademais, observam-se as séries históricas da arrecadação. 

O Defendente justifica que por outro lado, a arrecadação dessa dívida, esgotadas as ações 
administrativas, depende da agilidade do Poder Judiciário na tramitação das ações de 
execução impetradas pelo Poder Executivo. 

Então, considerando que a boa técnica para estimativa da receita, deve ser observada o 
Princípio da Prudência. A estimativa da receita da Dívida Ativa não pode ser 
considerada, com a devida vênia, como uma falha do planejamento. 

Quanto ã alegação constante deste subitem, de que o saldo desses créditos encontra-se em 
aumento, ressaltamos que boa parte das inscrições originou-se por ocasião de aplicações 
de multas efetuadas pelo TCM a ex-gestores municipais, registradas na Dívida Ativa 
Não-Tributária, devidamente registrada no Anexo 14 do Balanço Geral do exercício sob 
análise. 

Com relação ao baixo valor arrecadado deste tributo, a Defesa esclarece que este fato se 
apresenta de um modo em geral, tanto nos Estados quanto na União, sendo decorrente 
da vexatória situação financeira porque passa a grande maioria da sociedade brasileira. O 
IPTU e a própria Dívida Ativa exigem o lançamento e a notificação, além de prazos 
preestabelecidos e outros expedientes regulamentares, que dão mais tempo ao 
contribuinte e favorecem a evasão da receita. Some-se a tudo isso, os custos da cobrança 
judicial, pois muitas vezes o valor a ser cobrado sequer cobre dispêndios legais. 

PROC. 2010.BAR.PCG.7360/1I - PARECER PRÉVIO - LC 



ESTADO DO CEARÁ 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

GABINETE DO CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO 

A Defesa envia nesta oportunidade cópia do Relatório de Arrecadação da Dívida Ativa 
— Analítico do exercício sub examen, aonde pode se constatar os percentuais aplicados 
de multas/juros por atraso, sobre o valor atualizado. 

O Defendente justifica que a "acerca da natureza dos créditos cancelados e prescritos no 
valor de (R$ 35.295,20), esclarece que o procedimento adotado foi realizado em virtude 
da necessidade de correção do valor da dívida ativa, após apuração do seu saldo ao final 
do exercício de 2010, quando o Setor Tributário constatou que haviam inscrições 
indevidas desses créditos, realizadas em exercícios anteriores, procedendo esta 
administração com a correção dos respectivos valores, através do cancelamento das 
inscrições indevidas, procedimento este, visando resguardar a harmonia dos registros 
referentes à dívida ativa". 

A Defesa justifica que considerando que o lançamento acima foi por retificação, posto 
que fora adotado visando corrigir lançamentos indevidos realizados ainda na gestão 
anterior, entendemos, sem mais justificativas, que tal conduta não configura renúncia de 
receita. 

Portanto, o cancelamento aqui referido foi realizado para correção do valor da dívida 
ativa, após apuração do seu saldo no setor tributário, amparado em posicionamento já 
externado por esse respeitável Tribunal de Contas dos Municípios, ao responder 
consulta da Prefeitura Municipal de Pacatuba (Proc. n° 19.426/02), cuja cópia anexamos 
aos autos. 

A Unidade Técnica após análise da documentação anexa aos autos, bem como dos 
argumentos da Defesa tece os seguintes comentários conclusivos: 

-O valor previsto para arrecadação da Dívida Ativa em 2010 foi de apenas 1,26% do saldo 
existente ao final do exercício de 2009, demonstrando falha com relação ao planejamento 
da receita, visto que a projeção do ingresso da dívida ativa deve ser baseado em estudos 
na forma do art. 30 da Lei n° 4.320/64, fato esse que não ocorreu, ratifica-se portanto o 
posicionamento da Informação Pretérita. 

Com relação ao aumento da dívida nos três últimos exercícios 2008, 2009 e 2010 
demonstra que não houve intensificação da cobrança da dívida ativa pelo ex-Gestor 
Municipal de Barbalha, ratifica-se o posicionamento da Informação Inicial.  

A Defesa apresentou às fls. 1145/1217 o Relatório Analítico de Arrecadação da Dívida 
Ativa no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, o qual demonstra a cobrança de multa e 
juros sobre a dívida ativa, atendendo assim ao questionamento da Informação Inicial. 

Com relação aos créditos cancelados da dívida ativa no valor de (R$ 35.295,20), o 
Defendente não apresentou nos autos documentação que comprovasse os ajustes 
necessários no saldo da Dívida Ativa no citado valor, conforme sua justific,r_  
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apresentada nesta oportunidade, portanto, ratifica-se que faz necessário comprovar a 
natureza dos créditos cancelados.  

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

ACÓRDÃO N.° PROCESSO N.° RESPONSÁVEL VALOR R$ REFERÊNCIA 
588/2010 2213/09 José Marcondes 

Macedo Landim 1.064,10 FME 

1586/2010 13416/07 José Leite 
Gonçalves Cruz 6.916,65 Câmara 

Municipal 

3163/2010 12415/07 José Leite 
Gonçalves Cruz 9.049,26 

Sec. Cultura 
Turismo P 
Desporto 

2982/2010 25900/08 José Leite 
Gonçalves Cruz 

2.128,20 Sec. de Saúde 

Solicitou-se na Informação Inicial, a inscrição dos aludidos valores na dívida ativa no 
quadro acima, a comprovação documental das medidas adotadas pelo Chefe do 
Executivo objetivando a cobrança dos créditos, seja para a quitação administrativa do 
débito ou mesmo visando à cobrança judicial, na forma da Lei n.° 6830/80 - Lei de 
Execução Fiscal. 

A Defesa justifica que "de forma a atender a solicitação emanada desta Egrégia Corte de 
Contas, acostamos aos fólios, cópia da notificação em desfavor de José Marcondes 
Macedo Landim (Acórdão 588/2010). Salienta-se, inclusive, que o valor de (R$ 1.064,10), 
da dívida inscrita já foi devidamente quitado, conforme comprovação em anexo. 

Acrescenta ainda que a Informação Inicial solicita nesse item, a comprovação da 
inscrição na dívida ativa em desfavor deste Recorrente, nos valores de (R$ 6.916,65) — 
Câmara Municipal, (R$ 9.049,26) — Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto e (R$ 
2.128,20) — Secretaria de Saúde. 

Justifica o Postulante que houve equívoco visto que nunca foi gestor da Câmara 
Municipal, da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto e, tampouco, da Secretaria de 
Saúde, razão pela qual, roga à esta Egrégia Corte que reveja o seu posicionamento no 
tocante a este particular. 

A Unidade Técnica após análise da documentação anexa aos autos, bem como dos 
argumentos fornecida pela Defesa constata que o valor de (R$ 1.064,10) foi recolhido aos 
cofres públicos do Município de Barbalha, conforme documentação anexa às fls. 
1220/1221. 

is 
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Com relação ao argumento da Defesa que houve equívoco na individualização do 
responsável no quadro acima dos valores a serem inscritos na Dívida Ativa, a Inspetoria 
acata a justificativa da Defesa que houve equívoco, já que em consulta aos Sistemas desse 
Tribunal de Contas não conta o Sr. José Leite Gonçalves como responsável pelos valores 
evidenciados nos processos 12215/07,134126/07 e 25900/08. 

b) Considerando, então, a necessidade de que sejam 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, requisitou-se na 
Informação Inicial que o Sr. Prefeito Municipal comprove, através de documentos 
hábeis, as medidas adotadas objetivando a cobrança dos referidos créditos, seja para a 
quitação administrativa do débito ou mesmo visando à cobrança judicial, na forma da 
Lei n.° 6830/80 - Lei de Execução Fiscal, com relação aos valores apresentados no 
quadro adiante exposto. 

Importa realçar que nos autos dos processos indicados abaixo constam comunicações 
oriundas da Administração Municipal, dando ciência a esta Corte de Contas acerca de 
inscrições em dívida ativa dos responsáveis abaixo descritos, em razão do não 
recolhimento ao erário de penas pecuniárias aplicadas em decisões do TCM/CE. 

ACÓRDÃO N.° PROCESSO N.° RESPONSÁVEL VALOR R$ REFERÊNCIA 

6714/2009 7660/08 
Francisco Sandoval 
Barreto de Alencar 

3.108,97 
FMAS 

3322/2010 8127/08 
Francisco Rommel 

Feij6 de Sá 

, 
638 46, 

Prefeitura 
Municipal 

2192/2010 11459/07 
João Hilário 

Coelho Correia 
. 1064,10 

Prefeitura 
Municipal 

1912/2010 14124/07 
João Hilário 

Coelho Correia 
1. 064 , 10 

Prefeitura 
Municipal 

TOTAL 5.875,63 

A Defesa apresenta os Termos de Parcelamento de Divida Não Tributaria dos 
respectivos responsáveis às fls. 1233/1324, comprovando que foram tomadas medidas 
necessárias visando à cobrança dos valores inscritos na Divida Ativa não Tributária. 

Importante destacar a ineficiente arrecadação dos valores inscritos na Dívida Ativa 
Municipal, pois no exercício em análise foi arrecadado apenas 4,61% do montante 
inscrito. 

Mesmo conhecendo as dificuldades que a pobreza da economia do interior do Estado 
impõe à otimização desses resultados, deve o Administrador pelo menos demonstrar que 
realizou esforços no sentido de incrementar a arrecadação de receitas, administrativa ou 
judicialmente. A falta dos recursos não arrecadados pode impor 'dificuldades futuros e 
desnecessárias à Administração, e o Gestor, desautorizado a dispor livremente do 

7 
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dinheiro público, não pode se eximir de adotar as providencias necessárias ao resgate dos 
valores devidos ao erário. 

- PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
Parecer n° 7385/2014 (fls. 1857/1858) 

"Importante destacar a ineficiente arrecadação dos valores inscritos na Dívida 
Ativa Municipal, pois no exercício em análise foi arrecadado apenas 4,61% do montante 
inscrito. 

Mesmo conhecendo as dificuldades que a pobreza da economia do interior do 
Estado impõe à otimização desses resultados, deve o Administrador pelo menos demonstrar 
que realizou esforços no sentido de incrementar á arrecadação de receitas, administrativa ou 
judicialmente. A falta dos recursos não arrecadados pode impor dificuldades futuras e 
desnecessárias à Administração, e o Gestor, desautorizado a dispor livremente do dinheiro 
público, não pode se eximir de adotar as providências necessárias ao resgate dos valores 
devidos ao erário." 

- RELATORIA 

Apesar das dificuldades econômicas propiciada no interior do Estado, visualiza-se que a 
Administração Municipal de Independência não esboçou esforços com o fito de cobrar dos 
munícipes tais créditos de forma administrativa ou judicial; no entanto, corroboro com as 
colocações feitas pelo representante do Ministério Público Especial, e recomendo 
que a Administração Municipal realize esforços no sentido de arrecadar tais receitas, 
a fim de evitar evasão no prazo prescricional destes créditos e responsabilizar os 
administradores, conforme previsão legal. 

5.4. DA DESPESA PÚBLICA 
5.4.1. DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO E DESPESAS POR 
CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS E NATUREZA DE DESPESA 

Comentou-se que os valores das despesas por funções de governo e despesas por 
categorias econômicas e grupos e natureza de despesa evidenciadas no Balanço Geral 
estão compatíveis com as prestações de contas mensais enviadas pelo Município por 
meio do SIM. 

5.5. DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO 

a) INDICADORES SOCIAIS 

Diante do demonstrativo exibido à fl. 806 evidencia que os investimentos em educação 
pelo Município de Beberibe atingiram todos índices acima da media do Estado do Ceará. 

17 
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b) DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO 

Informou-se que as despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino à luz do artigo 
212 da Constituição Federal, conforme às fls. 807/808, constatou-se que o Município de 
Barbalha aplicou o valor de (R$ 7.528.939,62), representando 26,16% do total das 
receitas provenientes de impostos e das provenientes de transferências. Desse modo, 
cumpriu o dispositivo constitucional. 

5.6. DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SAÚDE 

a) INDICADORES SOCIAIS 

Diante do demonstrativo exibido à fl. 810 evidenciam que os investimentos em saúde 
pelo Município de Beberibe atingiu índices mas favoráveis do que a media do Estado do 
Ceará. 

b) DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

No exercício financeiro de 2010 foram despendidos (R$ 5.557.330,48) no financiamento 
das ações e serviços públicos de saúde, o que representou 19,31% das receitas arrecadadas 
resultantes de impostos e das provenientes de transferências, pertinentes ao disposto nos 
artigos 156, 157 e 159 inciso I, alínea b e § 3.° da Constituição Federal. 

5.7. DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PODER EXECUTIVO 

Diante de o quadro demonstrativo a seguir evidencia os valores empenhados e pagos a 
título de Obrigações Patronais pelo Poder Executivo no ano de 2010; no entanto, não 
estão compatíveis com aqueles obtidos com base nos dados importados do Sistema de 
Informações Municipais - SIM. 

Especificações de Valores Poder Executivo 
Balanço SIM 

Empenhado 915.178,09 915.178,09 

Pago 883.502,00 883.502,00 

Restos a Pagar 31.676,09 31.676,09 

A Defesa justifica que a eventual divergência deu-se pela extração equivocada do valor 
pago das obrigações patronais, evidenciado na Informação Inicial em epígrafe. O 
Relatório do TCM informa a quantia paga de (R$ 6.516.085,13). • 
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Na realidade, o valor pago foi de (R$ 6.516.310,81), conforme comprovamos através do 
Relatório "Movimentos de Pagamento" (Consolidado) do exercício de 2010 do elemento 
de despesa 3.1.90.13.00 — Obrigações Patronais, ora acostado aos fólios. 

A Unidade Técnica efetuou análise do movimento de empenho e movimento de 
pagamento das obrigações patronais anexas aos autos às fls. 1325/1364 e constatou que 
foram empenhados (R$ 7.143.518,78) e pagos (R$ 6.318.634,82) de obrigações patronais, 
portanto valores iguais aos informados pelo Sistema de Informações Municipais, todavia 
o valor pago na relação anexa aos autos diverge do Balanço. 

Diante do exposto, permanece a falha apontada na informação pretérita. 

6. DA EXECUÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 

6.1. DOS REPASSES DAS CONSIGNAÇÕES AO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA, 
REALIZADOS PELO PODER EXECUTIVO 

6.1.1. DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Demonstram-se no quadro exposto à fl. 814 que os valores consignados e repassados ao 
Órgão Previdenciário pelo Poder Executivo no exercício de 2010 encontram-se de 
acordo com as informações prestadas ao Sistema de Informações Municipais (SIM), que 
conferem com o do Balanço Geral, como também repassou a maior ao Órgão de 
Previdência os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária (R$ 
214.151,96). 

Diante do exposto, o Poder Executivo do Município de Barbalha ainda possui, ao final 
do exercício de 2010, uma dívida de curto prazo com o INSS de (R$ 221.211,31). 

6.1.2. DOS VALORES A SEREM REEMBOLSADOS PELO MUNICÍPIO 
JUNTO À SEGURIDADE SOCIAL 

Analisando o saldo alusivo a esses direitos, constante no Balanço Patrimonial (fls. 
23/27), questionou-se na Informação Inicial se o Município tem providenciado o 
reembolso desses valores( R$40.764,50) junto ao INSS, na forma dos artigos 255 e 247, 
c/c 253 da norma citada, visto que existe um prazo de 05 (cinco) anos para a prescrição 
desses direitos, a partir da data de pagamento do benefício. 

Art.253. O direito de pleitear restituição ou de realizar 
compensação de contribuições ou de outras importâncias 

extingue-se em cinco anos, contados da data: 

- do pagamento ou recolhimento indevido; ou 

- em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou 

passar em julgado a sentença judicial que tenha 
reformado, anulado ou revogado a decisão condenatOria. 
(grifado) 
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A Unidade Técnica após verificação e análise da documentação anexa pela Defesa às fls. 
1365/1722, constata que os valores referente a Salário-Família e, Salário-Maternidade 
estão sendo compensados conforme evidencia as Guias de Previdências Social-GPS anexa 
aos autos. 

Diante do exposto, verifica-se que os reembolsos referentes a salário-família e salário 
maternidade foram realizados durante o exercício de 2010. 

6.1.3. DOS RESTOS A PAGAR 

Na informação Inicial n° 2608/2013 (fls. 763/827), foi apontado o cancelamento de 
Restos a Pagar no exercício de 2010, relativos ao Poder Executivo, que atingiu o 
montante de (R$ 570.803,48). 

Tendo em vista a solicitação do nobre Relator, sobre a origem dos restos a pagar 
cancelados, a Inspetoria procedeu a uma nova análise da Relação de Restos a Pagar 
Cancelados, à f1.347 dos autos, onde verificou a identificação dos empenhos referentes às 
despesas em tela. 

Diante dos fatos acima narrados, a Unidade Técnica argumenta na Informação 
Complementar Aditiva n° 9355/2014, fls. 1815/1821 realizou uma pesquisa junto ao 
banco de dados do Sistema de Informações Municipais - SIM (ANEXOS), fls. 
1823/1853, onde verificou o que segue: 

a) Parte desse montante (R$ 159.311,91) é referente a despesas empenhadas em 2004, 
cujas notas de empenho extraídas do SIM não demonstram de forma conclusiva o 
movimento de liquidação, todavia, ressalta-se que referidos dispêndios já atingiu o prazo 
prescricional de 05 anos. 

b) Outra parte desse montante (R$ 411.192,57) é referente a despesas empenhadas em 
2005, cujas notas de empenho extraídas do SIM demonstram que tais dispêndios são 
referentes a despesas não liquidadas, não sendo, portanto, nenhuma irregularidade. 

c) Já o valor restante (R$ 299,00), que é referente a despesas empenhadas em 2009, 
também tratam-se de despesas não liquidadas, conforme nota de empenho extraída do 
SIM, não incorrendo, desta forma, em nenhuma irregularidade. 

6.1.4. DUODÉCIMO 

Verificou-se na Informação Inicial que diante do quadro exposto às fls. 819/820 foram 
repassados o Duodécimo ao Poder Legislativo Municipal a cifra de (R$ 1.835.596,56), 
sendo (R$ 3.951,62), em desacordo com o inciso I do parágrafo 2o do art. 29-A, da 
Constituição Federal. 
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Observou-se, ainda, que a fixação do Orçamento Municipal superou o limite máximo 
permitido para despesas com o Legislativo. 

Solicitou-se que seja 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 Defendente justifica que no referido demonstrativo não foi considerado os valores 
alusivos a Quota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico — 
GIDE, no valor de (R$ 56.452,06), razão pela qual, o total dos impostos e transferências 
do exercício de 2009, não refletindo a realidade. 

A Inspetoria em consulta ao SIM verifica que o Demonstrativo da Receita do exercício 
de 2009 contempla o valor de (R$ 56.452,06) referente à Cota-Parte da Contribuição de 
Intervenção do Domínio. 

Considerando tal quantia a Unidade Técnica refaz o cálculo do Duodécimo a ser 
repassado no exercício de 2010 ao Poder Legislativo Municipal: 

A Defesa acosta aos autos, cópia do Decreto n° 007/2010, de 04 de janeiro de 2010, que 
dispõe sobre o repasse do Duodécimo alusivo ao exercício sob análise para a Câmara 
Municipal, dando ciência ao Chefe do Poder Legislativo acerca do valor a ser repassado, 
permitido pela Constituição Federal. 

O Órgão Técnico após consulta aos autos constata que às fls. 1757/1758 foi anexado o 
Decreto de n° 007/2010, que dispõe sobre o repasse do duodécimo alusivo ao exercício 
de 2010, para a Câmara Municipal de Barbalha, atendendo assim a solicitação da 
Informação Inicial. 

Diante do novo cálculo do Duodécimo e do envio do Decreto n° 007/2010 pela Defesa 
ficam sanadas as falhas apontadas na Informação Pretérita. 

7. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

7.1. DA CONSOLIDAÇÃO DOS BALANÇOS 

Diante da análise das peças que compõem o Balanço Geral do Município de Barbalha 
referente ao exercício financeiro de 2010, foi constatada a devida consolidação dos 
valores referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial de todas as unidades 
orçamentárias constantes no Orçamento Municipal para o exercício em referência. 

7.2. DA ANÁLISE DOS BALANÇOS 
7.2.1. DOS ANEXOS AUXILIARES 

/21 
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Verificou-se a existência de todos os Anexos, bem como sua conformidade com a Lei no 
4.320/64 e demais peças integrantes do Balanço. 

7.2.2. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO XII 

Diante da análise do Anexo XII em apreço não foi constatada nenhuma anomalia. 

7.2.3. DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII 

Comentou-se mediante análise neste demonstrativo não apresentado nenhuma 
irregularidade. 

7.2.4. DO BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV 

O quadro a seguir apresenta os saldos das contas Bens Móveis e Bens Imóveis registrados 
no Balanço Patrimonial, em confronto com os resultados obtidos do somatório dos 
valores de Bens Móveis e Bens Imóveis, apresentados através do SIM, com datas de 
tombamento até o final do exercício em análise: 

CONTAS 

ORIGEM DOS SALDOS 

DIFERENÇA (R$) BALANÇO 
PATRIMONIAL (R$) 

SOMATÓRIO DOS BENS 
REGISTRADOS NO SIM 

(R$) 
BENS MOVEIS 4.929.741,74 1.083.947,58 3.845.794,16 
BENS IMÓVEIS 9.467.898,39 267.477,16 9.200.421,23 

Constatou-se que as diferenças apresentadas na tabela acima implicam em descontrole 
patrimonial e contrastam com 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 

Apesar do vasto arrazoado ofertado pela Defesa às fls. 1798/1801 não foi suficiente em 
eximir as divergências em tela, o que levou a Unidade Técnica realizou nova consulta ao 
SIM a fim de averiguar possíveis mudanças realizadas nos valores de bens Imóveis e 
Móveis registrados no citado Sistema deste Tribunal de Contas e constata que os valores 
continuam os mesmos da Informação Inicial. Desta forma, conclui-se pela ratificação 
das diferenças apresentadas na Informação Inicial neste item em comento.  

7.2.5. DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 
XV 

Diante da análise no Anexo XV em tela não foi constatada nenhuma irregularidade. 

7.2.6. DA DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 
XVI 
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Percebeu-se a omissão dos dados das dívidas no Anexo XVI em tela, tais corno: número e 
data de Leis e quantidade de parcelas, impossibilitando a transparência e evidenciação dos 
dados desses compromissos de longo prazo. 

A Defesa informa o envio de cópia da Lei n° 1.846/2009, fls. 1762/1763, que autoriza o 
Chefe do Poder Executivo a firmar acordo de parcelamento junto ao INSS, cuja Unidade 
Técnica concluiu que referida Lei autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a 
firmar acordo de parcelamento de débitos junto ao INSS, todavia não foram encontrados 
nos autos documentos que comprovem que a Prefeitura Municipal de Barbalha realizou 
parcelamento de dívidas com o INSS, nem a quantidade das eventuais parcelas a serem 
cobradas pelo Órgão Previdenciário com os seus devidos valores. parcelado. 

Diante do exposto, ratifica-se que o valor de (R$ 4.300.322,84) apresentado ccmo dívida 
fundada do exercício de 2010 não está devidamente apresentado de forma analítica 
conforme questionado na Informação pretérita. 

7.2.7. DA DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE — ANEXO XVII 

Diante da análise no Anexo XVII em tela não foi constatada nenhuma irregularidade. 

- PARECER DE MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
Parecer n° 7385/2014 (fls. 1857/1858) 

"Na análise dos balanços, o Órgão Técnico apontou 
inconsistências/contradições de algumas informações contábeis. 

É importante que as informações constantes dos demonstrativos financeiros 
sejam, ao máximo, completas, precisas e confiáveis; tais incorreções prejudicam não somente a 
própria administração, como também o exercício do controle externo, e, por isso, devem ser 
censuradas. 

- RELATORIA 

Corroboro integralmente com o entendimento do Ministério Publico de Contas 
ressaltando através de demonstração expositiva, da análise e interpretação dos fatos 
ocorridos nos itens supra, que objetivam fornecer informações e orientação 
necessárias à tomada de decisões sobre a composição, variação, e sobre o resultado 
econômico decorrente da gestão da administrativa, a diversificação leva à confusão e 
imprecisão, inviabilizando a análise comparativa de dados. Assim, a postura adotada 
pela Prefeitura em exame merece censura. 
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8. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Objetivando comprovar o cumprimento quanto às determinações contidas no artigo 74 
da Constituição Federal, artigos 67 e 80 da Constituição Estadual, Lei n° 4.320/64 e 
Instrução Normativa n.° 01/97 deste TCM, por parte do Chefe de Governo, solicitou-se 
na Informação Inicial que seja comprovada através de normativos municipais a 
instituição do sistema de controle interno. 

A Unidade Técnica providenciou análise na Lei n° 1864/2009 enviada pela Defesa anexa 
aos autos as fls. 1764/1765 e concluiu que a referida Lei dispõe sobre a reestruturação 
administrativa, criando, modificando, e extinguindo cargos efetiVos e comissionados nos 
diversos 	órgãos da Administração Pública Municipal. No anexo I desta Lei afirma-se 
que "após essas mudanças, a Prefeitura contará com 14 Secretárias, entre elas a 
Controladoria Geral do Município", todavia não foram elencadas as atribuições 
específicas dessa Unidade Gestora, sendo assim não foi comprovada portanto, através 
de normativos a instituição do Sistema de Controle Interno do Município de 
Barbalha.. 

VOTO 

Considerando que nesta fase de apreciação do processo das Contas Anuais 
de Governo, relativa à emissão de Parecer Prévio, ao Tribunal de Contas dos Municípios 
não devido aplicação de sanção, impondo multas e/ou imputação de débito; 

Considerando que o resultado da apreciação proferida nesta Conta de 
Governo independe do julgamento das Contas de Gestão que podem eventualmente ser 
de responsabilidade do Prefeito, sempre que atuar como Ordenador de Despesas, 
porquanto do art. 71, inciso II e VIII da Constituição Federal não distinguem os 
Prefeitos, como Gestor, dos demais administradores quando ordenam despesa; 

Considerando que o Ministério Público Especial se manifestou por 
intermédio da Ilustre Procuradora Dra. Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino, 
opinando pela emissão de parecer prévio favorável. 

Considerando que foi assegurado e respeitado o direito à ampla defesa ao 
Senhor Prefeito Municipal, durante a instrução processual; 

Considerando que dos 49 (quarenta e nove) itens abordados, 09 (nove 
reais) itens foram considerados negativos, merecendo censuras e recomendações quais 
sejam: 2.1.2, 4.2, 5.2, 5.3, 5.3.1, 5.7, 7.2.4, 7.2.6 e 8. 
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Considerando que o 5 2° do art. 27 da Instrução Normativa n.° 03/2000- 
TCM determina que o resultado da gestão fiscal de responsabilidade do Chefe do Poder 
Legislativo seja levado em consideração quando da análise e julgamento das Contas da 
Mesa Diretora da Câmara Municipal, entendimento também referendado pelo Pleno; 

Considerando tudo mais do que dos autos consta; 

VOTO, fundamentado no art. 78, inciso I, da Constituição Estadual, 
combinado com o art. 1°, inciso I, e art. 6° da Lei Estadual n.°12.160/93, em acordo 
com a Douta Procuradoria, pela emissão de Parecer Prévio FAVORÁVEL À 
APROVAÇÃO das contas de Governo do Município de BARBALHA, exercício 
financeiro de 2010 de responsabilidade da Sr. JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ. 

Sejam notificados o Prefeito e a Câmara Municipal. 

EXPEDIENTES NECESSÁRIOS. 

Fortaleza, 	às-  de de 2014. 
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