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ACÓRDÃO Nº 09306/2019 - Tribunal Pleno 

 
 
 

Processo : 07969/18 – Fase 2 

Município : GOIÂNIA 

Assunto : CONTAS DE GOVERNO 

Período : 2017 

Chefe de Governo : IRIS REZENDE MACHADO 

CPF : 002.475.701-25 

 
CONTAS DE GOVERNO. EXERCÍCIO DE 2017. ANÁLISE 

COM BASE NA IN 010/2018.  ACÓRDÃO DECLARANDO AS 

RESSALVAS (ITENS 20.1, 20.2, 20.3, 20.4b, 20.5, 20.6 e 

20.7), APLICANDO MULTAS E FAZENDO 

RECOMENDAÇÕES.  

1 - ITEM 20.1 - Falta de apresentação do relatório conclusivo 
da comissão especial designada para realizar o inventário 
anual dos bens patrimoniais; (CONVERGENTE) 
2 - ITEM 20.2 - Detalhamento da Dívida Ativa – DDA não 
encaminhado por meio eletrônico; (CONVERGENTE) 
3 - ITEM 20.3 - Cancelamento de créditos inscritos em Dívida 
Ativa, sem comprovação do fato motivador; (CONVERGENTE) 
4 - ITEM 20.4b - o saldo relativo ao parcelamento do PASEP 
RFB 783/2017 foi informado como base no documento Termo 
de Adesão e que no ato do lançamento dos valores no sistema 
de contabilidade foi equivocadamente inscrito valor divergente 
do apresentado no documento da Receita Federal. Informa, 
ainda, que a divergência foi corrigida em 2018; 
(CONVERGENTE) 
5 - ITEM 20.5 – Inscrição de restos a pagar processados, no 

valor de R$152.052.766,35, sem suficiente disponibilidade de 

caixa. A falha foi ressalvada, respaldada nos índices globais de 

endividamento do município, que se mostraram favoráveis, e 

no fato de que as presentes contas não se referem ao último 

ano do mandato, possibilitando que nos exercícios 

subsequentes o déficit financeiro apurado em 2017 (3,61%) 

seja reconduzido, como de fato ocorreu em 2018, quando 

citada indisponibilidade financeira foi reduzida para 0,35% da 

receita arrecadada naquele exercício.   (DIVERGENTE) 

6 - ITEM 20.6 - Inscrição de restos a pagar não processados, 
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no valor de R$77.453.551,87, sem suficiente disponibilidade de 
caixa, em desacordo com o princípio do equilíbrio das contas 
públicas estabelecido no art. 1º da LC nº 101/2000; 
(CONVERGENTE) 
7 - ITEM 20.7 - Relação analítica dos elementos que compõem 
o Ativo Permanente não foi encaminhada por meio eletrônico.  
A falha foi ressalvada, mesmo porque a questão tratada é 
meramente de índole formal.     (DIVERGENTE) 
8- Multas aplicadas no total de R$ 1.600,00, sendo:  

- ITEM 20.1 - R$ 1.000,00; 

- ITEM 20.5 - R$ 300,00; 

- ITEM 20.7 - R$ 300,00. 

9 – Recomendações diversas. 

 
 

VISTOS E RELATADOS os presentes autos, que tratam da apreciação 

das Contas de Governo do Município de GOIÂNIA, referentes ao exercício de 2017, 

de responsabilidade do senhor IRIS REZENDE MACHADO, Chefe de Governo, 

autuadas em 16/04/2018, dentro do prazo estipulado no art. 77, X, da Constituição 

Estadual, no art. 6º da Lei Estadual nº 15.958/2007 - LOTCM, e no art. 15 da 

Instrução Normativa nº 08/2015-TCMGO. 

Em atenção à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso 

Extraordinário nº 848.826/DF, em 17 de agosto de 2016, e tendo em vista as 

orientações contidas na Resolução nº 01/2018 da Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON, o Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado de Goiás editou a IN nº 010/2018, estabelecendo os ritos processuais 

para as análises das Contas de Governo e para as Contas de Gestão e Tomada de 

Contas Especial em que o Prefeito Municipal figure como gestor, bem como para 

sanções delas decorrentes. 

DECIDEM os Conselheiros do TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos membros integrantes de seu 

Colegiado, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, em:  
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1- DECLARAR que nas contas de governo de 2017 do Município de 

GOIÂNIA, de responsabilidade do senhor IRIS REZENDE MACHADO, não foram 

constatadas irregularidades capazes de macular as contas, mas tão somente objeto 

de ressalvas (itens 20.1, 20.2, 20.3, 20.4b, 20.5, 20.6 e 20.7), abaixo indicadas: 

- ITEM 20.1 - Falta de apresentação do relatório conclusivo da comissão 

especial designada para realizar o inventário anual dos bens patrimoniais; 

- ITEM 20.2 - Detalhamento da Dívida Ativa – DDA não encaminhado por meio 

eletrônico; 

- ITEM 20.3 - Cancelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa, sem 

comprovação do fato motivador; 

- ITEM 20.4b - o saldo relativo ao parcelamento do PASEP RFB 783/2017 foi 

informado como base no documento Termo de Adesão e que no ato do 

lançamento dos valores no sistema de contabilidade foi equivocadamente 

inscrito valor divergente do apresentado no documento da Receita Federal. 

Informa, ainda, que a divergência foi corrigida em 2018;  

- ITEM 20.5 – Inscrição de restos a pagar processados, no valor de 

R$152.052.766,35, sem suficiente disponibilidade de caixa. 

- ITEM 20.6 - Inscrição de restos a pagar não processados, no valor de 

R$77.453.551,87, sem suficiente disponibilidade de caixa, em desacordo com o 

princípio do equilíbrio das contas públicas estabelecido no art. 1º da LC nº 

101/2000; 

- ITEM 20.7 - Relação analítica dos elementos que compõem o Ativo 

Permanente não foi encaminhada por meio eletrônico. 

2- IMPUTAR MULTA com eficácia de título executivo, em desfavor do 

senhor IRIS REZENDE MACHADO, no valor total de R$ 1.300,00, com base no art. 

71, VIII, § 3º combinado com o art. 75, ambos da Constituição Federal, reproduzida 
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no art. 2º, IX, § 1º da Lei Estadual nº 13.251/98, e ainda, nos termos do art. 47-A da 

Lei Estadual nº 15.958/07, alterada pela Lei nº 16.467/09 e art. 237, do Regimento 

Interno desta Casa, na forma abaixo: 

 

IDENTIFICAÇÃO DO 

RESPONSÁVEL 

 Nome: IRIS REZENDE MACHADO 

CPF: 002.475.701-25 

Cargo: Chefe de Governo do Município de GOIÂNIA 

Período: exercício de 2017 

 

MULTA 1  

 

CONDUTA/IRREGULARIDADE Não apresentação do relatório conclusivo da comissão especial de 

inventário anual dos bens patrimoniais, no prazo determinado por 

este Tribunal, conforme IN TCM nº 008/2015. (item 20.1). 

NEXO DE CAUSALIDADE Responsável pelas contas de governo e, consequentemente, pela 

apresentação do citado relatório. 

CULPABILIDADE Não apresentou o relatório conclusivo da comissão especial de 

inventário anual dos bens patrimoniais, na forma e no prazo 

determinados por este Tribunal, nos termos da IN TCM nº 008/2015. 

DISPOSITIVO LEGAL OU 

NORMATIVO VIOLADO 

Arts. 85, 95 e 96 da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15, § 3°, XXI, da IN 

TCM nº 008/2015. 

BASE LEGAL PARA 

IMPUTAÇÃO DE MULTA 

Art. 47-A, IX, da LOTCM. 

VALOR DA MULTA R$ 1.000,00 (10% de R$ 10.000,00) previsto no art. 47-A, IX, da LO 

TCM. Valor definido conforme extrato de ata nº 017/2018, do Tribunal 

Pleno. 

PRAZO MÁXIMO PARA 

RECOLHIMENTO 

20 (vinte) dias após a notificação via Diário Oficial de Contas. 

 

MULTA 2 

 

CONDUTA/IRREGULARIDADE Inscrição de restos a pagar processados sem disponibilidade de 

caixa. (item 20.5). 

NEXO DE CAUSALIDADE Responsável pelas contas de governo e, consequentemente, pelo 

controle dos gastos e dos pagamentos realizados. 

CULPABILIDADE Não observou a disponibilidade de caixa quando da realização das 

despesas. 

DISPOSITIVO LEGAL OU 

NORMATIVO VIOLADO 

Art. 1º da LC nº 101/00 – LRF. 

BASE LEGAL PARA 

IMPUTAÇÃO DE MULTA 

Art. 47-A, IX, da LOTCM. 

VALOR DA MULTA R$ 300,00 (3% de R$ 10.000,00) previsto no art. 47-A, IX, da LO 

TCM. Valor definido conforme extrato de ata nº 017/2018, do Tribunal 

Pleno. 
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PRAZO MÁXIMO PARA 

RECOLHIMENTO 

20 (vinte) dias após a notificação via Diário Oficial de Contas. 

 

MULTA 3 

 

CONDUTA/IRREGULARIDADE Falta de apresentação da Relação analítica dos elementos que 

compõem o Ativo Permanente, em meio eletrônico, no prazo 

determinado por este Tribunal, conforme IN TCM nº 008/2015 (item 

20.7) 

NEXO DE CAUSALIDADE Responsável pelas contas de governo e, consequentemente, pelo  

encaminhamento da relação analítica, na forma exigida pela IN 

008/2015. 

CULPABILIDADE Não encaminhou o relatório exigido por este Tribunal quando da 

apresentação das contas de governo. 

DISPOSITIVO LEGAL OU 

NORMATIVO VIOLADO 

Art. 15,caput, IN/TCM nº 008/2015 

BASE LEGAL PARA 

IMPUTAÇÃO DE MULTA 

Art. 47-A, IX, da LOTCM. 

VALOR DA MULTA R$ 300,00 (3% de R$ 10.000,00) previsto no art. 47-A, IX, da LO 

TCM. Valor definido conforme extrato de ata nº 017/2018, do Tribunal 

Pleno. 

PRAZO MÁXIMO PARA 

RECOLHIMENTO 

20 (vinte) dias após a notificação via Diário Oficial de Contas. 

 

 

3- RECOMENDAR a Chefe de Governo atual que:  

(a) adote as providências e cautelas necessárias para que nos exercícios 

subsequentes as falhas apontadas nos itens 20.1, 20.2, 20.3, 20.4b, 20.5, 20.6 e 

20.7 não tornem a ocorrer; 

(b) promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a 

alternância inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 

008/2014; 

(c) promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 

da Lei n.º 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 

disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; 
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(d) promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 

comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de 

forma a resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou 

seja, em qualquer órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem 

constituir a maioria do quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 

04867/10 do TCM/GO; 

(e) na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 

pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da 

unidade ou ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser 

integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da 

administração, nos termos da IN TCM nº 009/2014. 

 (f) observe o cumprimento da Meta 1 do PNE, que determinou que até o ano de 

2016 deveria ser promovida a universalização da educação infantil na pré-escola 

para crianças de quatro e cinco anos de idade, bem como a ampliação da oferta 

de educação infantil em creches para atender pelo menos 50% das crianças de 

até três anos de idade, até o final da vigência do PNE (2024); 

(g) observe o cumprimento da Meta 18 do PNE, que estabeleceu que fosse 

assegurado, até o ano de 2016, a existência de planos de Carreira para os (as) 

profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de 

ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica 

pública, tendo como referência o piso salarial nacional profissional, definido em 

lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal, 

considerando ainda a estratégia 18.1 da referida Meta, que estipula que até o 

ano de 2017 no mínimo 90% dos profissionais do magistério e 50% dos 

profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de 

provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se 

encontrem vinculados; 

(h) promova todas as medidas necessárias à inscrição e ao recebimento dos 

créditos de Dívida Ativa, no sentido de impedir o cancelamento de seus valores, 
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por inexatidão/falhas de sua inscrição, ou morosidade em sua cobrança a ponto 

de ensejar prescrição, práticas que poderiam resultar em renúncia de receitas 

sem observar os regramentos do art. 14 da LRF e legislação pertinente. 

 

 

 

 

4- ALERTAR ao gestor quanto a obrigação do cumprimento das 

disposições constantes na Lei Federal nº 12.305/2010, notadamente as inseridas em 

seus artigos 18 e 19, em especial, no tocante à criação e à manutenção de aterros 

sanitários municipais. 

 

 

 

 

Por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir o 

Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, o presente Acórdão não produz efeitos para 

os fins do art. 1º, l, g, da Lei Complementar nº64/1990, relativamente ao senhor IRIS 

REZENDE MACHADO, Chefe de Governo do Município de GOIÂNIA em 2017. 
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Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o 

aspecto da veracidade ideológica presumida, e ainda, que as conclusões registradas 

no presente acórdão não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo 

conteúdo da prestação de contas e por constatações de procedimentos 

fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, auditorias e denúncias. 

À SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA para os devidos fins. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 18 

de Dezembro de 2019. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Valcenôr Braz de Queiroz. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de 

Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho 

Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo 

Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador Regis 

Gonçalves Leite. 

Votação:Votaram(ou) com o Cons.Valcenôr Braz de Queiroz: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 

Votaram(ou) contra :  Cons.Francisco José Ramos. 

Declararam impedimento/suspeição: Fabricio Macedo Motta 

(Impedimento) . 



 

 
 

                                            Página 9 de 57                                                                

_______________________________________________________________________ 

 
Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-
100 
Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160 
Website: www.tcm.go.gov.br 

DY 

 
 

 
RELATÓRIO/VOTO 

 

Processo : 07969/18 

Município : GOIÂNIA 

Assunto : CONTAS DE GOVERNO 

Período : 2017 

Chefe de Governo : IRIS REZENDE MACHADO 

CPF : 002.475.701-25 

 
CONTAS DE GOVERNO. EXERCÍCIO DE 2017. ANÁLISE 

COM BASE NA IN 010/2018.  PARECER PREVIO PELA 

APROVAÇÃO COM RESSALVAS (ITENS 20.1, 20.2, 20.3, 

20.4b, 20.5, 20.6 e 20.7). ACÓRDÃO DECLARANDO AS 

RESSALVAS, APLICANDO MULTAS E FAZENDO 

RECOMENDAÇÕES.  

1 - ITEM 20.1 - Falta de apresentação do relatório conclusivo 
da comissão especial designada para realizar o inventário 
anual dos bens patrimoniais; (CONVERGENTE) 
2 - ITEM 20.2 - Detalhamento da Dívida Ativa – DDA não 
encaminhado por meio eletrônico; (CONVERGENTE) 
3 - ITEM 20.3 - Cancelamento de créditos inscritos em Dívida 
Ativa, sem comprovação do fato motivador; (CONVERGENTE) 
4 - ITEM 20.4b - o saldo relativo ao parcelamento do PASEP 
RFB 783/2017 foi informado como base no documento Termo 
de Adesão e que no ato do lançamento dos valores no sistema 
de contabilidade foi equivocadamente inscrito valor divergente 
do apresentado no documento da Receita Federal. Informa, 
ainda, que a divergência foi corrigida em 2018; 
(CONVERGENTE) 
5 - ITEM 20.5 – Inscrição de restos a pagar processados, no 

valor de R$152.052.766,35, sem suficiente disponibilidade de 

caixa. A falha foi ressalvada, respaldada nos índices globais de 

endividamento do município, que se mostraram favoráveis, e 

no fato de que as presentes contas não se referem ao último 

ano do mandato, possibilitando que nos exercícios 

subsequentes o déficit financeiro apurado em 2017 (3,61%) 

seja reconduzido, como de fato ocorreu em 2018, quando 

citada indisponibilidade financeira foi reduzida para 0,35% da 

receita arrecadada naquele exercício.   (DIVERGENTE) 

6 - ITEM 20.6 - Inscrição de restos a pagar não processados, 
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no valor de R$77.453.551,87, sem suficiente disponibilidade de 
caixa, em desacordo com o princípio do equilíbrio das contas 
públicas estabelecido no art. 1º da LC nº 101/2000; 
(CONVERGENTE) 
7 - ITEM 20.7 - Relação analítica dos elementos que compõem 
o Ativo Permanente não foi encaminhada por meio eletrônico.  
A falha foi ressalvada, mesmo porque a questão tratada é 
meramente de índole formal.     (DIVERGENTE) 
9- Multas aplicadas no total de R$ 1.600,00, sendo:  

- ITEM 20.1 - R$ 1.000,00; 

- ITEM 20.5 - R$ 300,00; 

- ITEM 20.7 - R$ 300,00. 

9 – Recomendações diversas. 

 

1. RELATÓRIO 

1.1.  INTRODUÇÃO 

Examinam-se as Contas de Governo do Município de GOIÂNIA, 

referentes ao exercício de 2017, de responsabilidade do senhor IRIS REZENDE 

MACHADO, Chefe de Governo, autuadas em 16/04/2018, dentro do prazo 

estipulado no art. 77, X, da Constituição Estadual, no art. 6º da Lei Estadual nº 

15.958/2007 - LOTCM, e no art. 15 da Instrução Normativa nº 08/2015-TCMGO. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTAS DE GOVERVO 

Falando conclusivamente nos autos, a Secretaria de Contas de Governo editou o 

CERTIFICADO Nº 121/2019, de fls. 783-794 vol. 16, manifestando nos seguintes termos: 

CERTIFICADO Nº 121/2019 

RELATÓRIO 

 1. Trata-se da análise das contas de governo, do Município de GOIÂNIA, 

referente ao exercício de 2017, de responsabilidade de IRIS REZENDE 

MACHADO, Chefe do Poder Executivo, protocolizadas na sede deste Tribunal 

em 16/04/2018, na forma prevista no art. 15 da IN TCM nº 008/2015, para 

apreciação e emissão de parecer prévio, nos termos do art. 6º da Lei Estadual nº 
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15.958/2007 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 

Goiás. 

 2. As contas de governo, previstas no art. 77, X, da Constituição do Estado 

de Goiás, compõem-se dos balanços gerais do município e do relatório do órgão 

de controle interno do Poder Executivo Municipal, contendo manifestação 

conclusiva acerca da conformidade da execução orçamentária e financeira no 

exercício com as metas fixadas no Plano Plurianual e com os dispositivos 

constitucionais e legais, em especial a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 

Orçamentária Anual, conforme disciplinado no art. 6º, § 2º, da Lei Estadual nº 

15.958/2007 c/c art. 15 da IN TCM nº 008/2015. 

 3. A análise das contas de governo, de competência da Secretaria de 

Contas de Governo – SCG, nos termos do art. 106, III, da Resolução 

Administrativa nº 073/2009 – Regimento Interno, consiste na execução de 

procedimentos que visam a identificação do(s) responsável(is); a verificação da 

tempestividade da prestação de contas e da adequação dos instrumentos de 

planejamento governamental do período; a análise técnica da conformidade da 

gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal; a verificação da 

transparência da Gestão Fiscal; e a análise da manifestação do Sistema de 

Controle Interno. 

 4. Os principais critérios legais e regulamentares observados na análise 

das contas de governo remetem às disposições pertinentes da Constituição 

Federal de 1988, da Constituição do Estado de Goiás de 1989, da Lei Orgânica 

do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e legislação infra. 

Observam-se, particularmente, as normas de Direito Financeiro para Elaboração 

e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 

do Distrito Federal, estabelecidas na Lei nº 4.320/64 e nos normativos 

decorrentes das competências delegadas ao Conselho Técnico de Economia e 

Finanças do Ministério da Fazenda, assumidas pela Secretaria do Tesouro 

Nacional - STN. Também são observadas as normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal instituídas na Lei 

Complementar nº 101/00. No caso das especificidades atinentes aos serviços de 

contabilidade, tomam-se por base as Resoluções do Conselho Federal de 

Contabilidade – CFC que tratam das Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público. Ademais, verifica-se o cumprimento dos atos 

normativos editados pelo TCMGO no exercício da sua competência normativa e 

regulamentar. 

 5. Esta especializada adota ainda, na análise levada a efeito, critérios 

objetivos de relevância e materialidade comuns nas práticas contábeis adotadas 

no país, que asseguram um nível suficiente dessas características qualitativas 

fundamentais da informação contábil-financeira e resguardam o valor preditivo e 
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o valor confirmatório das informações prestadas pelos jurisdicionados, utilizadas 

pelos diversos usuários na tomada de decisão. 

 6. Não é objeto de análise o exame de legalidade e legitimidade dos atos 

de gestão, os quais são apreciados por este Tribunal em processos específicos. 

TEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 7. A apresentação das Contas de Governo ocorreu em 16/04/2018, 

estando dentro do prazo estipulado no art. 77, X, da Constituição Estadual e no 

art. 15, da IN TCM nº 008/2015. 

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 

 8. A Lei nº 9393/2014 que instituiu o Plano Plurianual para o quadriênio 

2014/2017 foi registrada neste Tribunal por meio do Acórdão nº 04590/2014. A 

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (Lei nº 9872/2016) e a Lei Orçamentária 

Anual – LOA (Lei nº 9991/2016), referentes ao exercício de 2017, foram 

consideradas próprias ao acompanhamento de sua execução, conforme 

Acórdão nº 04407/2017. 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

9. Balanço Orçamentário 

 O Balanço Orçamentário, nos termos do art. 102 da Lei Federal nº 

4.320/64, demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as 

realizadas, considerando-se que o registro contábil da receita e da despesa far-

se-á de acordo com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos 

créditos adicionais (art. 91). 

 O Balanço Orçamentário – Anexo 12 apresentado para fins de análise é o 

demonstrado a seguir: 

Tabela 1 – Balanço Orçamentário (resumido) 

Títulos Previsão/Autorização Execução Diferença 

1.     Receitas Correntes   4.258.055.542,75  
 

2.     Receitas de Capital 
 

28.252.551,96  
 

3.     Total das Receitas (1 + 2) 5.193.388.000,00  4.286.308.094,71  (907.079.905,29) 

4.     Despesas Correntes 
 

4.052.960.967,95  
 

5.     Despesas de Capital 
 

131.059.479,72  
 

6.     Total das Despesas (4 + 5) 5.193.388.000,00  4.184.020.447,67  1.009.367.552,33  

7.     Superávit (3 - 6)   102.287.647,04    

Fonte: Sistema de Controle de Contas Municipais – SICOM 
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 A análise do Balanço Orçamentário tem como objetivo preparar os 

indicadores que servirão de base para a avaliação da gestão orçamentária. 

 A gestão orçamentária evidenciada na demonstração contábil reproduzida 

acima conduz às seguintes constatações: 

 Ao confrontar a Receita Arrecadada com a Receita Prevista, verifica-se 

insuficiência de arrecadação de R$ 907.079.905,29, sendo a arrecadação 

17,47% menor do que a previsão. Ou seja, para cada R$1,00 de Receita 

Orçamentária Prevista na LOA foram arrecadados R$ 0,83. 

 Ao confrontar a Despesa Autorizada com a Despesa Empenhada, verifica-

se economia de despesas de R$ 1.009.367.552,33, sendo o autorizado 19,44% 

maior do que o empenhado. Ou seja, para cada R$1,00 de Despesa Autorizada 

na LOA e em Créditos Adicionais foram empenhados R$ 0,81. 

 Ao confrontar a Receita Arrecadada com a Despesa Empenhada, verifica-

se superávit orçamentário de execução de R$ 102.287.647,04, sendo a receita 

2,44% maior do que a despesa. 

 A apreciação do resultado orçamentário também pode ser calculado por 

categoria econômica. 

 Ao confrontar a Receita Corrente com a Despesa Corrente verifica-se 

superávit corrente no montante de R$ 205.094.574,80, sendo a receita 5,06% 

maior do que a despesa. 

 Ao confrontar a Receita de Capital com a Despesa de Capital verifica-se 

déficit de capital no montante de R$ 102.806.927,76, sendo a receita 363,89% 

menor do que a despesa. 

 Note-se, nessa análise detalhada, que na ocorrência de superávit corrente 

e déficit de capital, do ponto de vista econômico, houve capitalização na 

execução do orçamento, pois se verifica a aplicação de recursos correntes em 

bens de capital no montante de R$ 102.806.927,76. 

 O resultado orçamentário é verificado ainda por meio do quociente entre a 

receita realizada e a despesa empenhada, indicando a existência de superávit 

(maior que 1) ou déficit (menor que 1). Dessa forma, é facilitada a 

comparabilidade do desempenho da execução orçamentária do Município nos 

últimos exercícios financeiros, conforme quadro e gráfico ilustrativo a seguir: 

Tabela 2 – Evolução Orçamentária 

Descrição 2014  2015  2016  2017  

1.     Receita arrecadada 3.606.083.018,73  3.926.242.580,36  4.207.418.210,51  4.286.308.094,71  

2.     Despesa empenhada 3.601.379.302,02  4.034.117.079,02  4.139.752.279,71  4.184.020.447,67  

3.     Superávit ou (-) Déficit 

Orçamentário (1-2) 4.703.716,71  (107.874.498,66) 67.665.930,80  

102.287.647,04  
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4.     Resultado Orçamentário (1÷2) 1,00  0,97  1,02  1,02  

Fonte: Sistema de Controle de Contas Municipais – SICOM 

 

 É interessante observar que apenas a análise do resultado orçamentário 

não permite obter conclusões acerca da eficiência na gestão fiscal. Para tal, 

existem as metas de resultado primário, nominal e montante da dívida 

consolidada líquida estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A análise 

do balanço orçamentário gera informações complementares acerca da influência 

da execução orçamentária no atingimento dessas metas fiscais. 

10. Balanço Financeiro 

 Segundo o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, o Balanço Financeiro 

demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e 

os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em 

espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o 

exercício seguinte. Além disso, nesta demonstração contábil os Restos a Pagar 

do exercício serão computados na receita extraorçamentária para compensar 

sua inclusão na despesa orçamentária (Parágrafo único do art. 103). 

 O Balanço Financeiro – Anexo 13 apresentado para fins de análise é o 

demonstrado a seguir: 

Tabela 3 – Balanço Financeiro 

Receita   Despesa  

Orçamentária 4.286.308.094,71  

 

Orçamentária  4.184.020.447,67  

Extraorçamentária 2.993.534.701,03  
 
Extraorçamentária  2.899.095.954,64  

Restos a Pagar 231.371.351,02   Restos a Pagar  209.696.580,77  

Serviços da Dívida a Pagar 674,71   Serviços da Dívida a Pagar  135.905,31  

Depósitos 757.141.666,33   Depósitos  684.361.594,36  

Débitos de Tesouraria -     Débitos de Tesouraria  -    

Diversos -     Diversos  -    

Realizável 2.005.021.008,97   Realizável  2.004.901.874,20  

Saldos do Exercício Anterior 833.053.353,94   Saldos para o Exercício Seguinte  1.029.779.747,37  
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Total 8.112.896.149,68    Total  8.112.896.149,68  

Fonte: Sistema de Controle de Contas Municipais – SICOM 

 A análise do Balanço Financeiro tem como objetivo preparar os indicadores que 

servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. 

 A gestão financeira evidenciada na demonstração contábil reproduzida 

acima conduz às seguintes constatações: 

 Ao confrontar o valor da inscrição de Restos a Pagar com a Despesa 

Orçamentária verifica-se que 5,53% das despesas empenhadas no exercício 

financeiro não foram pagas. 

 Ao confrontar a Receita Arrecadada com a Despesa Paga (correspondente 

à Despesa Empenhada menos os Restos a Pagar inscritos e o Serviço da Dívida 

a Pagar que passa para o exercício seguinte) constata-se superávit de R$ 

333.659.672,77, sendo a receita 2,44% maior do que a despesa. 

 Ao confrontar a Receita Extraorçamentária com a Despesa 

Extraorçamentária verifica-se o acréscimo do saldo da Dívida Flutuante (Passivo 

Financeiro) no montante de R$ 94.319.611,62, que equivale a um aumento de 

13,86% do saldo anterior (R$ 680.348.777,73). 

 Ao confrontar o Saldo para o Exercício Seguinte com o Saldo do Exercício 

Anterior verifica-se aumento da disponibilidade financeira de R$ 196.726.393,43, 

sendo 23,62% maior do que o Saldo do Exercício Anterior, o que corresponde ao 

resultado financeiro do exercício. Ou seja, para cada R$ 1,00 de saldo disponível 

que se transfere para o exercício seguinte havia R$ 0,81 de saldo disponível no 

término do exercício anterior. 

 Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio 

financeiro. No entanto, é importante mencionar que uma variação positiva na 

disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom 

desempenho da gestão financeira, pois pode acontecer, por exemplo, mediante 

elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa na 

disponibilidade do período não significa, necessariamente, um mau 

desempenho, pois pode refletir uma redução no endividamento. Portanto, a 

análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando 

esses fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e 

extraorçamentárias. 

11. Demonstração das Variações Patrimoniais 

 Dispõe o art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64 que a Demonstração das 

Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, 

resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado 
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patrimonial do exercício. À vista disso, o art. 100 da mesma lei determina que as 

alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da 

execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução 

e as superveniências e insubsistências ativas e passivas, constituirão elementos 

da conta patrimonial. 

 A Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15 apresentada para 

fins de análise é reproduzida a seguir: 

Tabela 4 – Demonstração das Variações Patrimoniais (resumida) 

Variações Ativas   Variações Passivas  

Resultantes da Execução 

Orçamentária   

 

Resultantes da Execução Orçamentária    

Receita Orçamentária 4.286.308.094,71  
 

Despesa Orçamentária  4.184.020.447,67  

Mutações Patrimoniais 112.298.906,28   Mutações Patrimoniais  113.936.805,06  

Independentes da Exec. 

Orçamentária 664.235.466,50  

 

Independentes da Exec. Orçamentária  2.431.815.444,86  

Déficit 1.666.930.230,10   

  Total 6.729.772.697,59    Total  6.729.772.697,59  

Fonte: Sistema de Controle de Contas Municipais – SICOM 

 As variações patrimoniais consistem na alteração de valor de qualquer dos 

elementos do patrimônio público, causadas por incorporações e 

desincorporações ou baixas. O Resultado Patrimonial do exercício é apurado 

pelo confronto entre as Variações Ativas e as Variações Passivas, resultantes da 

execução orçamentária e independentes da execução orçamentária, e 

representa um medidor do quanto o serviço público ofertado à população 

promoveu alterações quantitativas e qualitativas dos elementos patrimoniais. 

 No caso, verifica-se resultado patrimonial deficitário no montante de 

R$1.666.930.230,10, a traduzir a ocorrência de variações ativas inferiores às 

variações passivas. Este resultado comporá o saldo da conta Ativo Real Líquido 

ou Passivo Real a Descoberto. 

12. Balanço Patrimonial 

 O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade num 

dado momento, compreendendo os bens e direitos (ativo circulante e não 

circulante), as obrigações (passivo circulante e não circulante) e as contas de 

compensação, em que serão registrados os bens, valores, obrigações e 

situações que, mediata ou imediatamente, possam afetar o patrimônio da 

entidade. 

 A situação patrimonial informada pelo Município é apresentada a seguir: 
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Tabela 5 – Balanço Patrimonial referente aos exercícios de 2017 e 2016 

 
2017 2016 

 
2017 2016 

ATIVO 
  

PASSIVO 
  

Ativo Circulante 1.082.749.355,50  839.114.385,72  Passivo Circulante 774.668.389,35  680.348.777,73  

Caixa e Equiv. de 

Caixa 
1.029.779.747,37  833.053.353,94  Restos a Pagar 456.016.325,92  434.341.555,67  

Disponível 1.029.779.747,37  833.053.353,94  
Serv. da Dívida a 

Pagar 
674,71  135.905,31  

Demais Créd. e 

Valores 
52.969.608,13  6.061.031,78  Depósitos 318.651.388,72  245.871.316,75  

Realizável 52.969.608,13  6.061.031,78  
Débitos de 

Tesouraria 
-    -    

   
Diversos -    -    

      
Ativo Não 

Circulante 
8.053.142.355,84  9.477.757.487,26  

Passivo Não 

Circulante 
1.611.215.867,94  1.219.585.411,10  

Realizável a Longo 

Prazo 
6.758.633.003,20  8.243.627.296,30  

Empr. e 

Financiamentos 
1.611.215.867,94  1.219.585.411,10  

Dívida Ativa 5.001.794.339,85  6.408.364.043,88  
Dívida Fundada 

Interna 
1.611.215.867,94  1.219.585.411,10  

Valores (Ações) 1.720.892.136,73  1.773.608.945,32  Diversos -    -    

Diversos 35.946.526,62  61.654.307,10  Total do Passivo 2.385.884.257,29  1.899.934.188,83  

Imobilizado 1.294.509.352,64  1.234.130.190,96  
   

Bens Móveis 246.600.415,99  240.658.535,45  Patrimônio Líquido 6.750.007.454,05  8.416.937.684,15  

Bens Imóveis 1.047.908.936,65  993.471.655,51  
Resultados 

Acumulados 
6.750.007.454,05  8.416.937.684,15  

Bens Nat. Industrial -    -    
Superávit/Déficit 

Acum. 
6.750.007.454,05  8.416.937.684,15  

TOTAL 9.135.891.711,34  10.316.871.872,98  TOTAL 9.135.891.711,34  10.316.871.872,98  

Fonte: Sistema de Controle de Contas Municipais – SICOM 

 Pode-se dizer que o Balanço Patrimonial é estático, pois apresenta a 

posição patrimonial em determinado momento, funcionando como uma 

“fotografia” do patrimônio da entidade para aquele momento. 

12.1    Análise por quocientes 

 A avaliação dos elementos do Ativo e Passivo pode ser realizada mediante 

a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices 

de liquidez e endividamento. 

12.1.1    Liquidez Imediata (LI) 
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 A Liquidez imediata indica a capacidade financeira da entidade em honrar 

imediatamente seus compromissos de curto prazo contando apenas com suas 

disponibilidades, ou seja, os recursos disponíveis em caixa ou bancos. 

LI = 
Disponibilidades 

= 
1.029.779.747,37 

= 1,33 
Passivo Circulante 774.668.389,35 

 Para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo o município possui R$ 1,33 em 

caixa ou equivalente de caixa. 

12.1.2    Liquidez Corrente (LC) 

 A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em 

recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas 

dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, 

contas a pagar, etc.). 

LC = 
Ativo Circulante 

= 
1.082.749.355,50 

= 1,40 
Passivo Circulante 774.668.389,35 

 Para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo o município possui R$ 1,40 em 

bens, direitos e valores, realizáveis a curto prazo para pagamento. 

12.1.3    Índice de Solvência (IS) 

 Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente a suas 

obrigações e ainda apresenta uma situação patrimonial que garanta sua 

sobrevivência no futuro. 

IS = 
Ativo Circulante + Ativo Não Circulante 

= 
9.135.891.711,34 

= 3,83 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 2.385.884.257,29 

 Para cada R$ 1,00 de obrigação o município possui R$ 3,83 em bens, 

direitos e valores para pagamento. 

12.1.4    Endividamento Geral (EG) 

 Esse índice demonstra o grau de endividamento da entidade. Reflete 

também a sua estrutura de capital. 

EG = 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

= 
2.385.884.257,29 

= 0,26 
Ativo Total 9.135.891.711,34 

 Para cada R$ 1,00 de bens, direitos e valores estão comprometidos com 

obrigações R$ 0,26. 
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12.1.5    Composição do Endividamento (CE) 

 Representa a parcela de curto prazo sobre a composição do 

endividamento total. Geralmente é melhor para a entidade que suas dívidas 

sejam de longo prazo. 

CE = 
Passivo Circulante 

= 
774.668.389,35 

= 0,32 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 2.385.884.257,29 

 Para cada R$ 1,00 de obrigação são exigíveis a curto prazo R$ 0,32. 

12.2    Análise Horizontal (AH) 

 A análise horizontal consiste em se verificar a evolução dos elementos 

patrimoniais ou de resultado em diferentes períodos. 

 A finalidade da análise horizontal é elucidar as variações de cada conta ou 

grupo de conta dos balanços e demonstrações de resultados, bem como de 

outros demonstrativos, através dos exercícios sociais, com o objetivo de 

identificar tendências. 

12.2.1    Variação das obrigações de curto prazo 

AH = ( 
Passivo Circulante exercício atual –  1 )  X  

100 
= 

774.668.389,35 
= 13,86% 

Passivo Circulante exercício anterior 680.348.777,73 

 As obrigações de curto prazo (Passivo Circulante) aumentaram 13,86% se 

comparadas com o exercício anterior. 

12.2.2    Variação das obrigações de longo prazo 

AH = ( 
Passivo Não Circulante exercício atual 

–  1 )  X  100 = 
1.611.215.867,94 

= 32,11% 
Passivo Não Circulante exercício anterior 1.219.585.411,10 

 As obrigações de longo prazo (Passivo Não Circulante) aumentaram 

32,11% se comparadas com o exercício anterior. 

12.2.3    Variação dos bens, direitos e valores realizáveis a curto prazo 

AH = ( 
Ativo Circulante exercício atual 

–  1 )  X  100 = 
1.082.749.355,50 

= 29,03% 
Ativo Circulante exercício anterior 839.114.385,72 

 Os bens, direitos e valores realizáveis a curto prazo (Ativo Circulante) 

aumentaram 29,03% se comparados com o exercício anterior. 

12.2.4    Variação dos bens, direitos e valores realizáveis a longo prazo 
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AH = ( 
Ativo Não Circulante exercício atual –  1 )  X  

100 
= 

8.053.142.355,84 
= 

-

15,03% Ativo Não Circulante exercício anterior 9.477.757.487,26 

 Os bens, direitos e valores realizáveis a longo prazo (Ativo Não Circulante) 

diminuíram 15,03% se comparados com o exercício anterior. 

LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

13. Aplicação no Ensino 

 A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino foi 

no montante de R$707.710.658,77, correspondendo a 28,03% dos Impostos e 

Transferências, no valor de R$ 2.524.529.712,66, atendendo ao limite mínimo de 

aplicação de 25%, conforme determina o art. 212 da Constituição Federal de 

1988. 

Tabela 6 – Aplicação no Ensino 

Descrição Valor Percentual (%)  

1.    Receitas Resultante de Impostos 2.524.529.712,66    

2.    Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 707.710.658,77  28,03% 

3.    Mínimo a ser Aplicado (1 x 25%) 631.132.428,17   

4.    Aplicação Acima do Limite (2-3) 76.578.230,61  3,03% 

Fonte: Relatório de Gastos com Educação – SICOM 

 O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da 

aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino: 

 

 O gráfico a seguir apresenta o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) nos quatro últimos períodos de medição (extraído do sítio 

eletrônico: http://ideb.inep.gov.br/), comparando o projetado com o observado 

(apurado): 
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14. Aplicação na Saúde 

 A aplicação em ações e serviços públicos de saúde foi no montante de 

R$510.807.650,81, correspondendo a 20,43% da arrecadação dos impostos a 

que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do 

inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal, no valor de 

R$ 2.500.159.058,85, atendendo ao limite mínimo de aplicação de 15%, 

conforme determina o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012. 

Tabela 7 – Aplicação na Saúde 

Descrição Valor Percentual (%)  

1.    Receitas 2.500.159.058,85    

2.    Despesas com saúde consideradas para efeito de cálculo 510.807.650,81  20,43% 

Despesas totais com saúde 1.175.447.546,13   

(-) Despesas não computadas 664.639.895,32   

3.    Mínimo a ser aplicado (1 x 15%) 375.023.858,83  15,00% 

4.    Aplicação acima do limite (2-3) 135.783.791,98  5,43% 

Fonte: Relatório de Gastos com Saúde – SICOM 

 O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da 

aplicação em ações e serviços públicos de saúde: 
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15. Despesa com Pessoal 

 Os gastos com pessoal do Poder Executivo (R$1.707.651.274,59) 

atingiram 45,68% da Receita Corrente Líquida – RCL, assegurando o 

cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, III, “b”, da LC nº 

101/00 – LRF. 

 Os gastos com pessoal do Poder Legislativo (R$84.281.917,61) atingiram 

2,25% da Receita Corrente Líquida – RCL, assegurando o cumprimento do limite 

máximo de 6% estabelecido no art. 20, III, “a”, da LC nº 101/00 – LRF. 

 Os gastos com pessoal do Município (R$1.791.933.192,20) atingiram 

47,93% da Receita Corrente Líquida – RCL, assegurando o cumprimento do 

limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, III, da LC nº 101/00 – LRF. 

Tabela 8 – Despesa com Pessoal 

Poder Valor Percentual (%) 

1.    Receita Corrente Líquida - RCL 3.738.217.467,27  

 2.    Executivo 1.707.651.274,59  45,68% 

3.    Executivo - máximo de 54% da RCL 2.018.637.432,33  54,00% 

4.    Executivo abaixo do limite máximo (3-2) 310.986.157,74  8,32% 

5.    Legislativo 84.281.917,61  2,25% 

6.    Legislativo - máximo de 6% da RCL 224.293.048,04  6,00% 

7.    Legislativo abaixo do limite máximo (6-5) 140.011.130,43  3,75% 

8.    Total do município 1.791.933.192,20  47,93% 

9.    Total do município - máximo de 60% da RCL 2.242.930.480,36  60,00% 

10.  Total do município abaixo do limite máximo (9-8) 450.997.288,16  12,07% 

Fonte: Relatório de Despesas com Pessoal – SICOM 

 O gráfico a seguir apresenta a evolução histórica da despesa com pessoal: 

 

16. Operações de Crédito e Despesas de Capital 
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 Foram contratadas operações de crédito no valor de R$28.252.551,96 e as 

despesas de capital somaram a quantia de R$131.059.479,72, portanto, não 

houve infringência ao art. 167, III da CF/88, que veda a realização de operações 

de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as 

autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade 

precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 

17. Limite da Dívida Consolidada Líquida 

 A Dívida Consolidada Líquida é de R$ 944.476.731,10, portanto, abaixo do 

limite de 1,2 vezes a RCL (R$ 4.485.860.960,72) previsto no art. 3º, II da 

Resolução do Senado Federal nº 40/2001. 

Tabela 9 – Limite da Dívida Consolidada Líquida 

1.     Dívida Consolidada (2+3+4-5) 944.476.731,10  

2.     Obrigações evidenciadas no Anexo 16 1.611.215.867,94  

3.     Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos -    

4.     Obrigações ajustadas de acordo com a documentação de suporte - 

5.     (-) Provisões Matemáticas Previdenciárias 666.739.136,84  

6.     Deduções (7-8-9) -    

7.     Disponibilidade de Caixa 1.029.779.747,37  

8.     (-) Disponibilidade de Caixa do RPPS 763.158.259,13  

9.     (-) Restos a Pagar Processados – saldo em 31/12 336.884.140,75  

10.   Dívida Consolidada Líquida – DCL (1-6) 944.476.731,10  

11.   Receita Corrente Líquida – RCL 3.738.217.467,27  

12.   % da DCL sobre a RCL (10÷11) 0,25  

13.   Valor limite da DCL (1, 2 vezes a RCL) 4.485.860.960,72  

Fonte: Sistema de Controle de Contas Municipais – SICOM. 

Metodologia utilizada: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, conforme Manual de Demonstrativos 

Fiscais, STN. 

 

18. Disponibilidade de Caixa e inscrição em Restos a Pagar 

 O Município apresenta indisponibilidade de caixa líquida 

(R$428.728.316,44) após a inscrição de restos a pagar processados (R$ 

152.052.766,35), em desacordo com o princípio do equilíbrio das contas públicas 

estabelecido no art. 1º da LC nº 101/2000 (LRF). 

Tabela 10 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (MDF/STN) 

Descrição                                                                                                                    Município   RPPS  
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(exceto RPPS)  

1.     Disponibilidade de Caixa Bruta 266.621.488,24    763.158.259,13  

1.1.     Disponibilidade de Caixa 266.621.488,24   763.158.259,13  

1.2.     Aplicações Financeiras registradas no Ativo Realizável -     -    

2.     Restos a Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores 184.831.374,40   -    

3.     Restos a Pagar Liquidados do Exercício 152.052.766,35   126.700,00  

4.     Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores 39.813.600,50   -    

5.     Demais Obrigações Financeiras 318.652.063,43   -    

6.     Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não 

Liquidados) 
(428.728.316,44)  763.031.559,13  

7.     Restos a Pagar Não Liquidados do Exercício 77.453.551,87   1.738.332,80  

8.     Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não 

Liquidados) 
(506.181.868,31)   761.293.226,33  

Fonte: Informações extraídas da prestação de contas enviada por meio eletrônico (vide Sistema de Controle 

de Contas Municipais – SICOM). 

 Além disso, o município apresenta indisponibilidade de caixa líquida 

(R$506.181.868,31) após inscritos os restos a pagar não processados/não 

liquidados no exercício, em desacordo com o disposto no art. 1º da LC nº 

101/2000 (LRF). 

TRANSPARÊNCIA 

19. Evolução da Transparência 

 A pontuação da transparência objetiva a verificação do cumprimento pelos 

Poderes Executivos dos Municípios Goianos das determinações constantes na 

Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), conforme parâmetros 

estabelecidos segundo a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). 

Tabela 11 – Variação da pontuação da transparência dos municípios goianos ao longo do exercício de 2017 

Descrição 1º Semestre 2º Semestre  Média Anual  

Pontuação 86,00 56,00  71,00  

Pontuação Média dos Municípios Goianos 56,32 71,76 64,04 

Pontuação Mínima / Máxima dos Municípios Goianos 0 / 96 0 / 98    

Conclusão: A pontuação do segundo semestre diminuiu 30 pontos em relação ao primeiro semestre. 

Fonte: Acórdãos nº 03309/2017 (1º semestre) e nº 00531/2018 (2º semestre). 

 O gráfico seguinte apresenta a variação histórica da pontuação da 

transparência do município: 
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ABERTURA DE VISTA, MANIFESTAÇÃO DO CHEFE DE GOVERNO E 

ANÁLISE DO MÉRITO 

 20. Após análise preliminar dos presentes autos foi concedida abertura de 

vista ao responsável pelas contas para conhecimento das ocorrências 

apontadas pela Secretaria de Contas de Governo – SCG, mediante despacho nº 

3177/2018-SCG (fls. 301/302, vol. 11). Em resposta dentro do prazo regimental, 

foram juntados aos autos os documentos de fls. 305/363, vol. 11.  

 Posteriormente, a Conselheira Maria Teresa F. Garrido Santos autorizou 

(fls. 365, vol. 11) a juntada, em caráter excepcional, dos documentos de fls. 

365/375, vol. 11 aos autos. Na ocasião, esta Especializada manifestou-se nos 

autos das referidas Contas de Governo com a emissão do Certificado nº 

851/2018-SCG (fls. 376/385, vol. 11). 

 Em seguida, a Conselheira Maria Teresa F. Garrido Santos autorizou (fls. 

387, vol. 11) a juntada, em caráter excepcional, dos documentos de fls. 387/478, 

vol. 11 aos autos e, por meio do Despacho nº 874/2018-GCMT (fls. 479, vol. 11), 

os encaminhou a esta Especializada para nova análise. 

 Após, a Conselheira Maria Teresa F. Garrido Santos autorizou (fls. 480, 

vol. 11) a juntada, em caráter excepcional, dos documentos de fls. 480/490, vol. 

11 aos autos. Na ocasião, esta Especializada manifestou-se nos autos da 

referidas Contas de Governo com a emissão do Certificado nº 52/2019-SCG (fls. 

493/503, vol. 11). 

 Adiante, a Conselheira Maria Teresa F. Garrido Santos encaminhou os 

autos a esta Especializada (fl. 506, vol. 11), tendo em vista que, em análise do 

Certificado nº 52/2019-SCG, identificou-se a necessidade de retificação dos 

valores concernentes aos estoques de restos a pagar dos exercícios de 2016 e 

2017 e dos reflexos provenientes desses dados constantes na manifestação 

desta Especializada nos itens 20.5 e 20.6, que em consequência exarou o 

Certificado nº 077/2019 (fls. 521 a 531, vol. 11). 
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 Posteriormente, a Conselheira Maria Teresa F. Garrido Santos concedeu 

nova abertura de vistas ao Chefe de Governo (Despacho nº 223/2019-GCMT, 

fls. 002 a 007, vol. 12), que juntou aos autos os documentos de fls. 010 a 097, 

do vol. 12, e novamente encaminhou o referido processo a esta Unidade 

Técnica, mediante Despacho nº 2513/2019 (fls. 098, do vol. 12) para 

manifestação. É importante ressaltar que ainda foram anexados aos autos, 

documentação suplementar mediante autorização expressa aposta às fls. 001, 

do vol. 13 e 001, do vol. 14, a saber, notas explicativas e demais documentos 

(fls. 002 a 421, do vol. 13, 002 a 289, do vol. 14, 001 a 413, vol. 15 e 414 a 782, 

vol. 16). Assim, na análise conclusiva dos autos tem-se o seguinte: 

 20.1. Falta de apresentação do relatório conclusivo da comissão especial 

designada para realizar o inventário anual dos bens patrimoniais. Note-se que o 

documento apresentado (fls. 276/278, vol.11/11) não foi subscrito pela comissão 

de inventário. Ainda, a documentação supramencionada não demonstra o 

estado de conservação dos bens inventariados e as informações analíticas de 

bens levantados por detentor de carga patrimonial. 

 Manifestação do Chefe de Governo: O responsável informa, em resumo, 

a criação das Comissões Especiais de Inventário dos Bens Patrimoniais 

Mobiliários e Imobiliários do Município de Goiânia, com finalidade de realizar o 

inventário anual dos bens patrimoniais e junta cópia dos Decretos nºs 1721/2018 

(fl. 367, vol. 11) e 2227/0218 (fls. 395/406, vol. 11). 

 Análise do Mérito: A providência informada pelo responsável – criação da 

comissão de inventário – por si só não justifica a falta de apresentação do 

relatório conclusivo da comissão especial designada para realizar o inventário 

anual dos bens patrimoniais, contendo as informações requeridas na IN TCM nº 

008/2015. Todavia, considerando os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, a referida falha será ressalvada na presente prestação de 

contas. 

 20.2. Detalhamento da Dívida Ativa – DDA não encaminhado por meio 

eletrônico (fl. 300, vol.11/11, nos moldes do Anexo IV – Layout dos Arquivos – 

Balanço, da IN TCM nº 008/2015. Note-se que as informações referentes ao 

Detalhamento da Dívida Ativa – DDA, não apresentadas na época oportuna, 

deverão ser encaminhadas por meio da internet (via analisador web), após 

solicitação mediante processo específico, no prazo da abertura de vista, 

observado o disposto no art. 18 da IN TCM nº 008/2015. 

 Manifestação do Chefe de Governo: O responsável informa, em resumo, 

que foi solicitada autorização para o reenvio de dados do Balanço de 2017. 

 Análise do Mérito: O Chefe de Governo, por meio do processo nº 
20151/18, devidamente protocolado neste Tribunal, solicitou autorização para o 
reenvio da prestação de contas de governo, o que foi autorizado pelo Secretário 
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de Controle Externo responsável por esta Especializada por meio Despacho nº 
32/2019-SCG. Após o referido reenvio de dados, constatou-se o envio do 
arquivo do Detalhamento da Dívida Ativa – DDA, conforme documento acostado 
à fl. 491, do vol. 11. 

 Em análise do DDA apresentado (fls. 491, vol. 11), verificou-se que o saldo 
da dívida ativa apurado no DDA, no montante de R$ 5.805.924.263,17, diverge 
do respectivo saldo da conta Créditos Dívida Ativa (R$ 5.001.794.339,85) 
informado no Balanço Patrimonial – Anexo 14 (fls. 492, vol. 11).  Além disso, 
consta no DDA (fls. 491, vol. 11) o registro de débitos (R$ 502.089.097,07) sob o 
CNPJ da Secretaria de Finanças, que conforme parecer técnico (fls. 410/428, 
vol. 11) daquela Secretaria, refere-se a “débitos das inscrições do cadastro 
imobiliário que não continham CPF/CNPJ” (fls. 413, vol. 11), razão pela qual 
foram inscritos no CNPJ da Secretaria de Finanças. 

 Assim, considerando que a divergência de saldo apontada e o registro de 
débitos de diversos devedores em nome da Secretaria de Finanças consistem 
em falhas que podem ser corrigidas no exercício corrente, esta Especializada 
entende que a falha em tela pode ser ressalvada na presente prestação de 
contas, com recomendação ao Chefe de Governo para que este adote as 
providências necessárias a fim de (a) corrigir a divergência de saldo da Dívida 
Ativa (saldo contábil e DDA) e (b) evidenciar, de forma individualizada por 
devedor, os créditos inscritos em Dívida Ativa no DDA, para o próximo exercício. 

 20.3. Cancelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa, no montante de 
R$ 1.854.360.758,26, conforme relatório analítico do ativo permanente (fls. 299, 
vol. 11/11) e Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15, sem 
comprovação do fato motivador. Note-se que o referido cancelamento não foi 
informado no Detalhamento da Dívida Ativa – DDA. 

 Manifestação do Chefe de Governo 

 Ao Despacho nº 3177/2018-SCG (fls. 301 a 302, vol. 11):  O responsável 

apresenta Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, o qual 

informa, em resumo, que o cancelamento de saldo contábil de R$ 

1.854.105.029,31 foi para ajustar à realidade da dívida ativa da Prefeitura. 

 Ao Despacho nº 223/2019-GCMT (fls. 002 a 007, vol. 12): O responsável 

apresenta Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, a qual 

informa, em resumo, que o cancelamento de saldo contábil de R$ 

1.854.105.029,31 foi para ajustar à realidade da dívida ativa da Prefeitura. 

Também junta aos autos documentação suplementar, mediante Ofício nº 

718/2019-GAB, de 06/06/2019, onde constam Nota Explicativa ao Parecer 

Técnico da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, bem como 

documentação em planilha complementar do DDA/2017 e outros documentos 

(fls. 001 a 421, do vol. 13 e fls. 001 a 289, do vol. 14).      



 

 
 

                                            Página 28 de 57                                                                

_______________________________________________________________________ 

 
Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-
100 
Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160 
Website: www.tcm.go.gov.br 

DY 

 
 

 Análise do Mérito: O Parecer Técnico emitido pela Secretaria Municipal 

de Finanças do Município – SEFIN (fls. 324/327, vol. 11), informa que com a 

implantação do Detalhamento da Dívida Ativa – DDA, nos termos do layout do 

TCMGO, verificou-se contradições com os relatórios do Sistema de Arrecadação 

– SCA. Assim, visando informar a realidade quanto aos créditos próprios a 

receber, orientou-se o cancelamento de saldo contábil de R$ 1.854.105.029,31, 

por não espelhar a realidade da dívida ativa da Prefeitura. 

 Acerca das alegações apresentadas pelo Chefe de Governo, inicialmente, 

cumpre destacar que por meio do processo nº 20151/18, devidamente 

protocolado neste Tribunal, o Chefe de Governo solicitou o reenvio da prestação 

de contas de governo com o objetivo de apresentar o arquivo do Detalhamento 

da Dívida Ativa – DDA, o qual foi entregue, conforme fl. 491 do vol. 11. 

 Ao analisar as alterações ocorridas na Dívida Ativa do Município durante o 

exercício 2017, evidenciadas no DDA, constata-se cancelamento sem fato 

motivador de créditos inscritos em Dívida Ativa, no montante de 

R$331.353.042,06, conforme DDA (fls. 491, vol. 11). Note-se que foram 

cancelados créditos de Dívida Ativa no total de R$509.970.673,24, sendo 

prescrito o valor de R$178.617.631,18 e não prescrito o montante de 

R$331.353.042,06. Além disso, observa-se que os cancelamentos informados 

no DDA, no montante de R$509.970.673,24 (fls. 491, vol. 11), divergem daquele 

registrado contabilmente, no montante de R$1.854.360.758,26, conforme 

relatório analítico do ativo permanente (fls. 299, vol. 11). 

 É importante destacar, ainda, conforme já apontado no item 20.2, que o 

saldo da dívida ativa apurado no DDA (fls. 491, vol. 11), no montante de 

R$5.805.924.263,17, diverge do respectivo saldo da conta Créditos Dívida Ativa 

(R$5.001.794.339,85) informado no Balanço Patrimonial – Anexo 14 (fls. 492, 

vol. 11).  

 Assim, quanto à alegação do Chefe de Governo de que os cancelamentos 

foram realizados para adequar a informação contábil do balanço à situação real 

informada no arquivo do DDA, esta não esclarece o cancelamento dos créditos 

de dívida ativa.  

Contudo, em documentação suplementar anexada aos autos mediante 

autorização expressa aposta à fls. 001, do vol. 13 e à fls. 001, do vol. 14, a 

saber, notas explicativas e demais documentos (fls. 002 a 421, do vol. 13 e fls. 

002 a 289, do vol. 14), vê-se o detalhamento das alegações das divergências até 

aqui apontadas que, em resumo dizem o seguinte:  a) que parte dos valores 

cancelados referem-se a dívida ativa executada extrajudicialmente, mas em 

seguida foram novamente registrados como dívida ativa judicial; b) outra parcela, 

foi baixada por motivo de parcelamento ou reparcelamento; c) há também um 

montante referente a cancelamentos ou baixas definitivas por sentença judicial, 
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prescrição ou por impedimento de ajuizamento; e d) por fim, dizem que existem 

casos em que a baixa do registro no DDA 2017 ocorreu em razão de revisão de 

lançamento ou para aproveitamento de crédito. 

 Nesse contexto, após análise minuciosa da documentação juntada (fls. 002 

a 421, do vol. 13, 002 a 289, do vol. 14, 001 a 413, vol. 15 e 414 a 782, vol. 16), 

conclui-se que foi possível identificar cancelamentos relacionados no parágrafo 

anterior pelo Chefe de Governo, a saber, dívida ativa executada 

extrajudicialmente, parcelamento ou reparcelamento, por sentença judicial, 

prescrição ou por impedimento de ajuizamento e em razão de revisão de 

lançamento ou para aproveitamento de crédito. Desse modo, considerando que 

os cancelamentos realizados em parte têm seu fato motivador comprovado, bem 

como a sua reinscrição em exercício posterior (2018), ou seja, após o término do 

exercício em análise, a falha poderá ser ressalvada na presente prestação de 

contas.  

 20.4. Saldos das obrigações informadas no Demonstrativo da Dívida 

Fundada – Anexo 16 (fls. 297, vol. 11/11) não comprovados por documentação 

hábil (certidões, extratos, declarações, contratos e/ou outros), conforme 

relacionado abaixo: 

Descrição da obrigação Saldo contábil  Saldo doc. 

comprobatória  

Fls. doc. 

comprobatória  

Diferença  

INSS RFB MP 778/2017 54.814.574,64  28.124.430,97  292/293, vol. 01/11  26.690.143,67  

PASEP RFB MP 783 PERT 136.828.437,34  135.749.559,40  294/295, vol. 01/11  1.078.877,94  

RECEITA FEDERAL – AMMA* -    127.029,61    286/288, vol. 01/11  (127.029,61)    

Totais 191.643.011,98  163.873.990,37   27.641.992,00  

* A documentação apresentada à fls. 286/288, vol. 01/11, não evidencia o saldo da obrigação em 

31/12/2017. Nota-se que o valor da certidão apresentada não foi evidenciado no Demonstrativo da Dívida 

Fundada do Município. 

 Manifestação do Chefe de Governo: O responsável informa (fls. 317/318, 

vol. 11), em resumo, que: 

 a) o saldo relativo ao parcelamento do INSS RFB MP 778/2017 foi 

informado com base no documento Termo de Adesão e que no ato do 

lançamento dos valores no sistema de contabilidade foi equivocadamente 

utilizado o valor de inscrição total de R$55.044.111,89, sem realizar a dedução 

de R$ 26.610.692,30. Informa, ainda, que a divergência foi corrigida em 2018. 

 b) o saldo relativo ao parcelamento do PASEP RFB 783/2017 também foi 

informado como base no documento Termo de Adesão e que no ato do 

lançamento dos valores no sistema de contabilidade foi equivocadamente 

inscrito valor divergente do apresentado no documento da Receita Federal. 

Informa, ainda, que a divergência foi corrigida em 2018. 
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 c) o saldo relativo ao parcelamento de INSS da AMMA, no valor total de 

R$127.029,61, foi devidamente inscrito e quitado dentro do exercício. 

 Análise do Mérito: Analisados os esclarecimentos e a documentação 

apresentados pelo responsável, tem-se o seguinte: 

 20.4a. O responsável apresenta às fls. 352/353, vol. 11 ordens de 

pagamento demonstrando o pagamento da obrigação “RECEITA FEDERAL – 

AMMA” (fls. 286/288, vol. 01) no exercício de 2017. Portanto, a presente falha 
(item 20.4a) pode ser considerada sanada. 

 20.4b. Quanto aos saldos das obrigações "INSS RFB MP 778/2017" e 

“PASEP RFB MP 783 PERT” informadas no Demonstrativo da Dívida Fundada – 

Anexo 16 (fls. 297, vol. 11), a documentação apresentada às fls. 349 e 362, vol. 

11 não evidencia os saldos das obrigações, as quais, conforme constam nos 

referidos documentos, foram objeto de parcelamento e se encontram em fase de 

consolidação na Receita Federa do Brasil.  

 Todavia, a referida falha será ressalvada na presente prestação de 

contas, uma vez que o Chefe de Governo comprova nos autos haver requerido 

tempestivamente ao órgão responsável a referida documentação comprobatória 
da obrigação sem, contudo, obtê-la com saldo em 31/12/2017. 

 20.5. Inscrição de restos a pagar processados, no valor de 

R$152.052.766,35, sem suficiente disponibilidade de caixa, em desacordo com o 

princípio do equilíbrio das contas públicas estabelecido no art. 1º da LC nº 

101/2000 (LRF), conforme demonstrado a seguir: 

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar 

1.     Disponibilidade de Caixa Bruta 266.621.488,24  

1.1.     Disponibilidade de Caixa 266.621.488,24  

1.2.     Aplicações Financeiras registradas no Ativo Realizável -    

2.     Restos a Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores 184.831.374,40  

3.     Restos a Pagar Liquidados do Exercício 152.052.766,35  

4.     Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores 39.813.600,50  

5.     Demais Obrigações Financeiras 318.652.063,43  

6.    Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não 

Liquidados) 

(428.728.316,44) 

7.     Restos a Pagar Não Liquidados do Exercício 77.453.551,87  

8.     Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não 

Liquidados) 

(506.181.868,31) 

Fonte: Informações extraídas da prestação de contas enviada por meio eletrônico (vide Sistema de Controle 

de Contas Municipais – SICOM). 
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 Manifestação do Chefe de Governo: O responsável alega, em resumo, que 

o valor inscrito em restos a pagar no exercício de 2017 foi menor que o inscrito 

no exercício de 2016. 

 Ressalta o responsável que no exercício de 2017 foi pago o montante de 

R$ 131.691.277 de restos a pagar e R$ 212.969.452 de despesas de exercícios 

anteriores, o que comprometeu o equilíbrio financeiro do exercício de 2017. 

Além disso, informa que no exercício de 2017 o Tesouro Municipal aportou R$ 

304.543.272,69, oriundos de receitas ordinárias, para cobertura do déficit 

previdenciário. 

 Ademais, o responsável informa que foram tomadas todas as medidas 

para minimizar o desequilíbrio fiscal reiteradamente observado nos últimos 

exercícios e que a principal evidência da efetividade das medidas tomadas está 

no resultado primário do exercício de 2017, na ordem de 47.991.538,46, 

demonstrando, assim, o total equilíbrio dentro do exercício. 

 Análise do Mérito: Conforme alega o Chefe de Governo, de fato, as 

inscrições de restos a pagar no exercício de 2017 foram em montante (R$ 

229.506.318,22, sendo R$ 152.052.766,35 de restos a pagar processados - RPP 

e R$ 77.453.551,87 de restos a pagar não processados - RPNP) inferior ao 

inscrito no ano anterior (R$307.939.881,94, sendo R$ 226.454.319,17 de RPP e 

R$ 81.485.562,77 de RPNP), entretanto, houve no encerramento do exercício de 

2017 um aumento no estoque de restos a pagar do Município (excluídos os 

restos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS), o qual passou de 

R$434.332.692,191 (R$ 303.873.668,94 RPP e R$130.459.023,25 RPNP) em 

2016 para R$454.151.293,122 (R$ 336.884.140,75 RPP e R$117.267.152,37 

RPNP) em 2017, o que representa um aumento de 4,56%, mesmo considerando 

os pagamentos de restos a pagar realizados no exercício de 2017, conforme 

alega o Chefe de Governo. 

 Quando se analisa os resultados gerais, considerando todos os restos a 

pagar e as demais obrigações financeiras, verifica-se que houve aumento do 

déficit financeiro de 2016 para 2017. O Município encerrou o exercício de 2016 

com um déficit financeiro de R$ 451.339.159,66 (fl. 507, vol. 11), o qual 

aumentou para R$ 506.181.868,31 em 2017 (fl. 507, vol. 11). Em valores 

absolutos, o déficit financeiro do Município aumentou R$ 54.842.708,65, o que 

representa aumento de 12,15%. 

 Quanto aos restos a pagar e despesas de exercícios anteriores pagos no 

exercício de 2017, bem como o aporte realizado para cobertura do déficit 

previdenciário do Município, vale ressaltar que a responsabilidade na 
                                                           
1 Conforme Demonstração da Dívida Flutuante e relação de restos a pagar do exercício de 2016 (fls. 507/509, vol. 11) 
2 Conforme Demonstração da Dívida Flutuante e relação de restos a pagar do exercício de 2017 (fls. 507 e 510/511, vol. 11) 
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administração do patrimônio municipal inclui a gestão das obrigações (dívidas) 

do Município vencidas e vincendas, independentemente se assumidas por seus 

antecessores. Destaque-se, ainda, conforme já analisado anteriormente, resta 

demonstrado na prestação de contas em análise o aumento relevante do déficit 

financeiro do Município no exercício de 2017, no montante de R$54.842.708,65 

(déficit financeiro de 2017 de R$ 506.181.868,31 menos o déficit financeiro em 

2016 de R$ 451.339.159,66), quando comparado com o apurado ao término do 

mandato anterior (2016), conforme informações da prestação de contas de 

governo do exercício de 2016, encaminhada por meio eletrônico (processo nº 

07886/17). 

 Como regra geral, as despesas devem ser executadas e pagas no 

exercício financeiro e, extraordinariamente, podem ser deixadas obrigações a 

serem cumpridas no exercício seguinte com a suficiente disponibilidade de 

caixa, conforme preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00). Nos 

termos daquela lei, a obediência a esse limite é um dos fatores que asseguram a 

responsabilidade na gestão fiscal, conforme entendimento sobre a matéria 

extraída do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, em termos: “O equilíbrio 

intertemporal (equilíbrio ao longo dos exercícios subsequentes) entre as receitas 

e as despesas públicas se estabelece como pilar da gestão fiscal responsável. O 

planejamento, determinante para o setor público e indicativo para o setor 

privado, é ferramenta imprescindível à boa gestão fiscal e consiste em definir os 

objetivos que devem ser alcançados e prever, permanente e sistematicamente, 

os acontecimentos que poderão interferir no cumprimento desses objetivos, 

notadamente no que se refere ao equilíbrio das contas públicas.” 

 Pelo exposto, e em que pese as medidas adotas pelo Chefe de Governo a 

fim de minimizar o desequilíbrio das contas, o Município apresenta 

indisponibilidade de caixa líquida (R$ 428.728.316,44) após a inscrição de restos 

a pagar processados (R$152.052.766,35), em desacordo com o princípio do 

equilíbrio das contas públicas estabelecido no art. 1º da LC nº 101/2000 (LRF). 

Falha não sanada. Motiva a rejeição das contas prestadas. 

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (MDF/STN) 

Descrição                                                                                                                    Município 

(exceto RPPS)  

  RPPS  

1.     Disponibilidade de Caixa Bruta 266.621.488,24    763.158.259,13  

1.1.     Disponibilidade de Caixa 266.621.488,24   763.158.259,13  

1.2.     Aplicações Financeiras registradas no Ativo Realizável -     -    

2.     Restos a Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores 184.831.374,40   -    

3.     Restos a Pagar Liquidados do Exercício 152.052.766,35   126.700,00  

4.     Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores 39.813.600,50   -    

5.     Demais Obrigações Financeiras 318.652.063,43   -    
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6.     Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não 

Liquidados) 
(428.728.316,44)  763.031.559,13  

7.     Restos a Pagar Não Liquidados do Exercício 77.453.551,87   1.738.332,80  

8.     Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não 

Liquidados) 
(506.181.868,31)   761.293.226,33  

Fonte: Informações extraídas da prestação de contas enviada por meio eletrônico (vide Sistema de Controle 

de Contas Municipais – SICOM). 

  20.6. Inscrição de restos a pagar não processados, no valor de 
R$77.453.551,87, sem suficiente disponibilidade de caixa, em desacordo com o 
princípio do equilíbrio das contas públicas estabelecido no art. 1º da LC nº 
101/2000 (LRF), conforme demonstrado na tabela ''Demonstrativo da 
Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar''. 

 Manifestação do Chefe de Governo: O responsável alega, em resumo, que 
o valor inscrito em restos a pagar no exercício de 2017 foi menor que o inscrito 
no exercício de 2016. 

 Ressalta o responsável que no exercício de 2017 foi pago o montante de 
R$ 131.691.277 de restos a pagar e R$ 212.969.452 de despesas de exercícios 
anteriores, o que comprometeu o equilíbrio financeiro do exercício de 2017. 
Além disso, informa que no exercício de 2017 o Tesouro Municipal aportou R$ 
304.543.272,69, oriundos de receitas ordinárias, para cobertura do déficit 
previdenciário. 

 Ademais, o responsável informa que foram tomadas todas as medidas 
para minimizar o desequilíbrio fiscal reiteradamente observado nos últimos 
exercícios, e que a principal evidência da efetividade das medidas tomadas está 
no resultado primário do exercício de 2017, na ordem de 47.991.538,46, 
demonstrando, assim, o total equilíbrio dentro do exercício. 

 Análise do Mérito: Conforme alega o Chefe de Governo, de fato, as 
inscrições de restos a pagar no exercício de 2017 foram em montante (R$ 
229.506.318,22, sendo R$ 152.052.766,35 de restos a pagar processados - RPP 
e R$ 77.453.551,87 de restos a pagar não processados - RPNP) inferior ao 
inscrito no ano anterior (R$307.939.881,94, sendo R$ 226.454.319,17 de RPP e 
R$ 81.485.562,77 de RPNP), entretanto, houve no encerramento do exercício de 
2017 um aumento no estoque de restos a pagar do Município (excluídos os 
restos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS), o qual passou de 
R$434.332.692,193 (R$ 303.873.668,94 RPP e R$130.459.023,25 RPNP) em 
2016 para R$454.151.293,124 (R$ 336.884.140,75 RPP e R$117.267.152,37 
RPNP) em 2017, o que representa um aumento de 4,56%, mesmo considerando 
os pagamentos de restos a pagar realizados no exercício de 2017, conforme 
alega o Chefe de Governo. 

                                                           
3 Conforme Demonstração da Dívida Flutuante e relação de restos a pagar do exercício de 2016 (fls. 507/509, vol. 11) 
4 Conforme Demonstração da Dívida Flutuante e relação de restos a pagar do exercício de 2017 (fls. 507 e 510/511, vol. 11) 
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 Quando se analisa os resultados gerais, considerando todos os restos a 

pagar e as demais obrigações financeiras, verifica-se que houve aumento do 

déficit financeiro de 2016 para 2017. O Município encerrou o exercício de 2016 

com um déficit financeiro de R$ 451.339.159,66 (fl. 507, vol. 11), o qual 

aumentou para R$ 506.181.868,31 em 2017 (fl. 507, vol. 11). Em valores 

absolutos, o déficit financeiro do Município aumentou R$ 54.842.708,65, o que 

representa aumento de 12,15%. 

 Quanto aos restos a pagar e despesas de exercícios anteriores pagos no 

exercício de 2017, bem como o aporte realizado para cobertura do déficit 

previdenciário do Município, vale ressaltar que a responsabilidade na 

administração do patrimônio municipal inclui a gestão das obrigações (dívidas) 

do Município vencidas e vincendas, independentemente se assumidas por seus 

antecessores. Destaque-se, ainda, conforme já analisado anteriormente, resta 

demonstrado na prestação de contas em análise o aumento relevante do déficit 

financeiro do Município no exercício de 2017, no montante de R$54.842.708,65 

(déficit financeiro de 2017 de R$ 506.181.868,31 menos o déficit financeiro em 

2016 de R$ 451.339.159,66), quando comparado com o apurado ao término do 

mandato anterior (2016), conforme informações da prestação de contas de 

governo do exercício de 2016, encaminhada por meio eletrônico (processo nº 

07886/17). 

 Como regra geral, as despesas devem ser executadas e pagas no 

exercício financeiro e, extraordinariamente, podem ser deixadas obrigações a 

serem cumpridas no exercício seguinte com a suficiente disponibilidade de 

caixa, conforme preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00). Nos 

termos daquela lei, a obediência a esse limite é um dos fatores que asseguram a 

responsabilidade na gestão fiscal, conforme entendimento sobre a matéria 

extraída do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, em termos: “O equilíbrio 

intertemporal (equilíbrio ao longo dos exercícios subsequentes) entre as receitas 

e as despesas públicas se estabelece como pilar da gestão fiscal responsável. O 

planejamento, determinante para o setor público e indicativo para o setor 

privado, é ferramenta imprescindível à boa gestão fiscal e consiste em definir os 

objetivos que devem ser alcançados e prever, permanente e sistematicamente, 

os acontecimentos que poderão interferir no cumprimento desses objetivos, 

notadamente no que se refere ao equilíbrio das contas públicas.” 

 A LRF estabelece que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a 

ação planejada e transparente em que se previnem riscos e se corrigem desvios 

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

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

não sejam superestimadas, nem haja acúmulo excessivo de passivos 

financeiros. Os restos a pagar não processados, embora não configurem 

despesa do ponto de vista contábil, são considerados obrigação do ponto de 
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vista fiscal, e para a sua inscrição deve existir a correspondente disponibilidade 

de caixa. 

 Pelo exposto, e em que pese as medidas adotas pelo Chefe de Governo a 

fim de minimizar o desequilíbrio das contas, o Município apresenta 

indisponibilidade de caixa líquida (R$ 506.181.868,31) após a inscrição de restos 

a pagar não processados (R$77.453.551,87), em desacordo com o princípio do 

equilíbrio das contas públicas estabelecido no art. 1º da LC nº 101/2000 (LRF). 

Falha não sanada. Todavia, nesta prestação de contas a referida falha será 

ressalvada considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (MDF/STN) 

Descrição                                                                                                                    Município 

(exceto RPPS)  

  RPPS  

1.     Disponibilidade de Caixa Bruta 266.621.488,24    763.158.259,13  

1.1.     Disponibilidade de Caixa 266.621.488,24   763.158.259,13  

1.2.     Aplicações Financeiras registradas no Ativo Realizável -     -    

2.     Restos a Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores 184.831.374,40   -    

3.     Restos a Pagar Liquidados do Exercício 152.052.766,35   126.700,00  

4.     Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores 39.813.600,50   -    

5.     Demais Obrigações Financeiras 318.652.063,43   -    

6.     Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não 

Liquidados) 
(428.728.316,44)  763.031.559,13  

7.     Restos a Pagar Não Liquidados do Exercício 77.453.551,87   1.738.332,80  

8.     Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não 

Liquidados) 
(506.181.868,31)   761.293.226,33  

Fonte: Informações extraídas da prestação de contas enviada por meio eletrônico (vide Sistema de Controle 

de Contas Municipais – SICOM). 

 20.7. Relação analítica dos elementos que compõem o Ativo Permanente 

não foi encaminhada por meio eletrônico nos moldes do Anexo IV – Layout dos 

Arquivos do Balanço - Arquivo do Ativo Permanente dos Bens (Móveis, Imóveis 

e Natureza Industrial), da IN TCM nº 008/2015. 

 Manifestação do Chefe de Governo: O responsável informa, em resumo, a 

criação das Comissões Especiais de Inventário dos Bens Patrimoniais 

Mobiliários e Imobiliários do Município de Goiânia, com finalidade de realizar o 

inventário anual dos bens patrimoniais e possibilitar a elaboração da relação 

analítica dos elementos que compõem o ativo permanente. 

 Análise do Mérito: A providência informada pelo responsável – criação da 

comissão de inventário – por si só não justifica a falta de encaminhamento, por 

meio eletrônico, da relação analítica dos elementos que compõem o Ativo 

Permanente, nos termos da IN TCM nº 008/2015. A falta da Relação dos 
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elementos que compõem o Ativo Permanente, em meio eletrônico, prejudica a 

verificação das informações evidenciadas pelos serviços de contabilidade quanto 

à situação patrimonial do Município (art. 85 da Lei Federal nº 4.320/64) e, por 

serem consideradas relevantes, também prejudica a apreciação dos resultados 

gerais do exercício apresentados na prestação de contas. Falha não sanada. 

Motivo para rejeição das contas. 

CONCLUSÃO 

 Diante do contexto da análise levada a efeito (observados os critérios de 

relevância e materialidade e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade) 

tem-se: 

 A ocorrência apontada na análise inicial descrita no item 20.4a foi sanada. 

 Os apontamentos registrados nos itens 20.1, 20.2, 20.3, 20.4b e 20.6 

foram ressalvados. 

 As irregularidades apontadas nos itens 20.5 e 20.7 motivam a rejeição das 

contas. 

 As falhas apontadas nos itens 20.1, 20.5 e 20.7 ensejam a aplicação de 

multa. 

CERTIFICADO 

 A Secretaria de Contas de Governo CERTIFICA que pode o Tribunal de 

Contas dos Municípios: 

 MANIFESTAR à respectiva Câmara Municipal o seu Parecer Prévio pela 

REJEIÇÃO das Contas de Governo de 2017, de responsabilidade de IRIS 

REZENDE MACHADO, Chefe de Governo do Município de GOIÂNIA, em 

decorrência das falhas mencionadas nos itens 20.5 e 20.7, e ainda, com as 

ressalvas descritas nos itens 20.1, 20.2, 20.3, 20.4b e 20.6. 

 EMITIR Acórdão para: 

 APLICAR MULTA com eficácia de título executivo, com base no art. 71, 

VIII, § 3º combinado com o art. 75, ambos da Constituição Federal, reproduzida 

no art. 2º, IX, § 1º da Lei Estadual nº 13.251/98, e ainda, nos termos do art. 47-A 

da Lei Estadual nº 15.958/07, alterada pela Lei nº 16.467/09 e art. 237, do 

Regimento Interno desta Casa, na forma abaixo: 

Chefe de Governo IRIS REZENDE MACHADO 

CPF 002.475.701-25 

Irregularidade praticada 
1) Falta de apresentação do relatório conclusivo da comissão especial de 

inventário anual dos bens patrimoniais, no prazo determinado por este 
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Tribunal, conforme IN TCM nº 008/2015. (item 20.1) 

2)   Inscrição de restos a pagar processados sem suficiente disponibilidade 

de caixa (item 20.5). 

3) Falta de apresentação da Relação analítica dos elementos que compõem 

o Ativo Permanente, no prazo determinado por este Tribunal, conforme IN 

TCM nº 008/2015 (item 20.7). 

Dispositivo legal ou normativo 

violado 

1) Art. 85, 95 e 96 da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15, § 3º, XXI da IN TCM 

nº 008/2015. 

2) Art. 1º da LC nº 101/00 – LRF.  

3) Art. 15, caput, da IN/TCM nº 008/2015. 

Base legal para imputação de 

multa 

1)  Art. 47-A, IX, da LO TCM. 

2)  Art. 47-A, IX, da LO TCM. 

3)  Art. 47-A, IX, da LO TCM. 

Valor da multa 

1) R$ 1.000,00 (10% de R$ 10.000,00) previsto no art. 47-A, IX, da LO TCM. 

Valor definido conforme extrato de ata nº 017/2018, encaminhado à 

Secretaria de 26/10/2018. 

2) R$    300,00 (3% de R$ 10.000,00) previsto no art. 47-A, IX, da LO TCM.  

3) R$    300,00 (3% de R$ 10.000,00) previsto no art. 47-A, IX, da LO TCM.  

Totalizando as multas em R$ 1.600,00. 

Prazo máximo para recolhimento 20 (vinte) dias após a notificação via Diário Oficial de Contas. 

 RECOMENDAR ao Chefe de Governo atual que:  

 (a) adote as providências e cautelas necessárias para que nos exercícios 

subsequentes as falhas apontadas nos itens 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 e 

20.7 não tornem a ocorrer; 

 (b) promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a 

alternância inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 

008/2014; 

 (c) promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências 

constantes da Lei n.º 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as 

informações disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 

005/2012; 

 (d) promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de 

cargos comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração 

municipal, de forma a resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição 

Federal, ou seja, em qualquer órgão/entidade da administração os cargos 

efetivos devem constituir a maioria do quantitativo total de cargos, nos termos do 

Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

 (e) na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 

pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da 

unidade ou ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser 
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integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da 

administração, nos termos da IN TCM nº 009/2014. 

 (f) promova o ajuste do saldo contábil da conta Dívida Ativa, evidenciado 

no Balanço Patrimonial, de acordo com valores constantes no Detalhamento da 

Dívida Ativa - DDA. 

 (g) promova, no Detalhamento da Dívida Ativa – DDA, a evidenciação 

individualiza, por devedor, dos créditos inscritos em Dívida Ativa. 

 ALERTAR o gestor sobre a obrigação do cumprimento das disposições 

constantes na Lei Federal nº 12.305/2010, notadamente as inseridas em seus 

artigos 18 e 19, em especial no tocante à criação e à manutenção de aterros 

sanitários municipais. 

 Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o 

aspecto da veracidade ideológica presumida, e ainda, que as conclusões 

registradas no presente certificado não elidem responsabilidades por atos não 

alcançados pelo conteúdo da prestação de contas e por constatações de 

procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, auditorias e 

denúncias. 

 Tornam-se nulos e sem efeitos os termos do Certificado nº 77/2019-

SCG (fls. 521 a 531, vol. 11). 

 

 

 

2.2. DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

Falando conclusivamente nos autos, a douta Procuradoria, por meio do Parecer nº 

06863/2019, de fls. 795-798 vol. 16, DIVERGIU do posicionamento técnico da Secretaria de Contas 

de Governo (CERTIFICADO Nº 121/2019), manifestando nos seguintes termos: 

PARECER Nº 06863/2019 

1 Relatório 

Cuida-se das Contas de Governo referentes ao exercício financeiro do ano de 

2017 do município em epígrafe. 

Realizada a análise financeira, orçamentária, contábil e patrimonial pela unidade 

técnica do TCM/GO, foi sugerida a rejeição das contas, com aplicação de 

multas e recomendações, como revela a leitura do Certificado nº. 121/2019 da 
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Secretaria de Contas de Governo (folhas 783 a 794 – volume 16). Os motivos 

para a rejeição estão estampados nos seguintes itens:  

1º) 20.5. Inscrição de restos a pagar processados, no valor de 

R$152.052.766,35, sem suficiente disponibilidade de caixa, em desacordo 

com o princípio do equilíbrio das contas públicas estabelecido no art. 1º da LC nº 

101/2000 (LRF); e 

2º) 20.7. Relação analítica dos elementos que compõem o Ativo 

Permanente não foi encaminhada por meio eletrônico nos moldes do 

Anexo IV – Layout dos Arquivos do Balanço - Arquivo do Ativo Permanente dos 

Bens (Móveis, Imóveis e Natureza Industrial), da IN TCM nº 008/2015. 

É o breve relatório. 

 

2 Fundamentação  

Este representante ministerial, após compulsar os autos e a laboriosa 

instrução técnica, diverge do posicionamento da Especializada quanto às 

contas em apreço, entendendo ser possível a sua aprovação com 

ressalvas, conforme seguintes argumentos. 

Primeiramente, em se tratando de avaliação empreendida na seara das contas 

de governo, é preciso avaliar a materialidade, proporcionalidade, razoabilidade e 

o contexto das irregularidades apresentadas, notadamente à vista dos critérios 

de decisão estabelecidos pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB) (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942), introduzidos pela Lei 

nº 13.655, de 2018. 

Sobre isso, percebe-se que a rejeição das contas decorre do descumprimento 

claro e inequívoco de apenas dois dos itens que foram objeto de análise quanto 

à qualidade e responsividade da gestão, conforme acima apontado. Desses dois 



 

 
 

                                            Página 40 de 57                                                                

_______________________________________________________________________ 

 
Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-
100 
Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160 
Website: www.tcm.go.gov.br 

DY 

 
 

itens, o primeiro deles (item “20.5”) merece maior atenção, e será abordado 

primeiro. 

 

2.1 Inscrição de restos a pagar processados, no valor de R$152.052.766,35, 

sem suficiente disponibilidade de caixa, em desacordo com o princípio do 

equilíbrio das contas públicas estabelecido no art. 1º da LC nº 101/2000 

(LRF) – item 20.5 do Certificado 121/2019  

A ausência de disponibilidade de caixa para fazer frente ao pagamento futuro de 

Restos a Pagar Processados – RAP, de fato, evidencia desequilíbrio fiscal que 

não se coaduna com os preceitos inerentes à uma administração mais zelosa e 

prudente quanto à administração dos recursos orçamentários e financeiros à sua 

disposição. É dizer, pode e deve o gestor adotar todas as cautelas para que os 

restos a pagar inscritos, notadamente os processados, tenham lastro nas 

disponibilidades existentes para pagamento no exercício seguinte, sob pena de, 

ilegitimamente, conduzir-se à inadimplência perante uma série de fornecedores 

(o que fatalmente ocorrerá quando de significativa expressão os gastos em 

questão). 

Por outro lado, atentando-se ao contexto da falha em questão, os índices globais 

de endividamento do município de Goiânia, espelhados, primeiramente, no limite 

máximo permitido pela Resolução n. 40/2001 do Senado Federal, cujo 

referencial é um percentual da Receita Corrente Líquida (o município atingiu o 

montante de 25% para um limite permitido de 120% - item 17 do Certificado), 

bem como o índice de endividamento geral (0,26 – significando que, para cada 

R$ 1,00 de bens, direitos e valores, estão comprometidos com obrigações R$ 

0,26 – item 12.1.4 do Certificado), indicam aparente boa saúde financeira global 

do jurisdicionado. 

 Em que pese isso, registre-se que deve ser objeto de alerta para o gestor o 

aumento do déficit no exercício e a necessidade de se adotar medidas que 
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contenham a sua expansão, além de providências quanto à melhora do perfil da 

dívida, mediante diminuição do passivo circulante como proporção do passivo 

não circulante e da receita orçamentária anual.  

Ainda quanto à materialidade, ou seja, quanto à significância global do tema, 

entendo que o montante que foi objeto de ausência de cobertura de caixa 

não é capaz, à vista dos demais indicadores apontados no Certificado e 

reiterados nesta manifestação ministerial, de convulsionar ou provocar 

grande abalo nas contas públicas do município de imediato, sendo, pois, 

insuficiente a recomendar a rejeição das contas de governo em tela.  

Nada obstante, repita-se, a ausência de adoção de medidas que promovam 

eficiente gestão fiscal pode, induvidosamente, como verdadeira lei da 

natureza, conduzir, com o passar do tempo, a um cenário de inadimplência 

contumaz perante fornecedores e prejudicar a mais escorreita e regular 

tempestividade da prestação do serviço público, notadamente porque não 

esclarecida a qualidade (espécie) dos gastos públicos que foram inscritos em 

RAP sem disponibilidade de caixa, sendo, pois, forçoso, apenas caso 

permaneça a falha, a rejeição das contas de exercício(s) seguinte(s).  

Dito isso, a persistência dessa situação no(s) exercício(s) seguinte(s) pode – e 

deve – levar a censura por essa Egrégia Corte de Contas, com emissão de 

Parecer Prévio pela rejeição das contas, devendo o presente processo servir 

como marco decisório para fins de reincidência e agravante, a teor do que 

prescreve o art. 22, § 2º, da LINDB5.  

Ademais, não se olvida, nessa altura, que é fato que tem sido recorrentes as 

dificuldades vivenciadas pelos gestores em primeiro ano de mandato, como é o 

                                                           
5 Art. 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as 
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos 
direitos dos administrados. 
[...] 
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caso dos presentes autos, no que toca à gestão fiscal, pois devem dar curso a 

uma série de compromissos da gestão passada, alguns cujos efeitos são de 

médio e longo prazo, vindo a eclodir no mandato seguinte com maior peso, o 

que, de todo modo, não exonera o gestor de comprovar que adotou medidas que 

objetivam a boa gestão fiscal, inclusive mediante ajuste de equívocos passados 

e com vistas a otimizar a execução de despesas públicas. 

 

2.2 Relação analítica dos elementos que compõem o Ativo Permanente não 

foi encaminhada por meio eletrônico nos moldes do Anexo IV – Layout dos 

Arquivos do Balanço - Arquivo do Ativo Permanente dos Bens (Móveis, 

Imóveis e Natureza Industrial), da IN TCM nº 008/2015 – item 20.7 do 

Certificado 121/2019  

 Por fim, quanto ao item “20.7”, igualmente objeto de proposta pela 

Especializada de encaminhamento pela rejeição das contas, entendo que as 

mesmas razões objetivas, que impulsionaram o raciocínio anteriormente 

empreendido, se aplicam. Em que pese se tratar, igualmente, de falha que não 

pode ser simplesmente ignorada, tal irregularidade não compromete, a nível 

global, a gestão pública. Isso porque inexiste maior gravidade na ausência de 

preenchimento do anexo em questão, dado se tratar, no caso desta espécie 

processual, de questão meramente de índole formal, não se revestindo, a 

princípio, de questão que impacta a gestão pública quanto à qualidade, 

fidedignidade e eficiência dos gastos públicos.  

Isso posto, entendo ser possível RESSALVAR a análise dos itens 20.5 e 20.7 

constantes do Certificado n. 121/2019, sem prejuízo de ALERTAR o gestor 

de que a reiteração das falhas observadas nesses itens pode levar a 

aplicação de multas e rejeição das contas no(s) exercício(s) seguinte(s), 

                                                                                                                                                                                     

§ 2º  Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, 
os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes e os antecedentes do agente.    
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dada a reincidência da conduta e o agravamento do sequenciado 

descumprimento das Determinações emanadas dessa Egrégia Corte de Contas 

quanto às melhorias e ajustes necessários à otimização da gestão pública. 

 

3 Conclusão 

 Desse modo, ancorado em tal exame, o Ministério Público de Contas diverge 

parcialmente da conclusão do Corpo Instrutivo, entendendo ser o caso de 

emissão do Parecer Prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das 

contas no que toca aos itens 20.5 e 20.7 constantes do Certificado n. 

0121/2019, e convergindo, por seus próprios fundamentos, quanto aos 

demais itens da análise da Especializada. 

Ademais, postula no sentido de que esta Corte de Contas recomende ao 

gestor municipal que: 

a) observe integralmente o cumprimento das disposições constantes na Lei 

Federal nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, tendo em 

vista que esta Corte de Contas, em duas oportunidades (Instruções Normativas 

TCM nºs. 008/2012 e 002/2015), alertou todos os gestores municipais sobre a 

obrigatoriedade da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos 

sólidos e que a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 

Estado de Goiás (SEMAD) comunicou a existência de Municípios sem licença 

ambiental para funcionamento de aterro sanitário;  

b) observe o cumprimento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE), 

que determinou que até o ano de 2016 deveria ser promovida a universalização 

da educação infantil na pré-escola para crianças de quatro e cinco anos de 

idade, bem como a ampliação da oferta de educação infantil em creches para 

atender pelo menos 50% das crianças de até três anos de idade, até o final da 

vigência do PNE (2024); 
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c) observe o cumprimento da Meta 18 do PNE, que estabeleceu que fosse 

assegurado, até o ano de 2016, a existência de planos de Carreira para os(as) 

profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de 

ensino e, para o plano de Carreira dos(as) profissionais da educação básica 

pública, tendo como referência o piso salarial nacional profissional, definido em 

lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal, 

considerando ainda a estratégia 18.1 da referida Meta, que estipula que até o 

ano de 2017 no mínimo 90% dos profissionais do magistério e 50% dos 

profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de 

provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se 

encontrem vinculados; 

d) promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a 

alternância inadequada de pessoas nesta função, nos termos da Instrução 

Normativa TCM nº 008/2014; 

e) promova as medidas necessárias para aprimorar a transparência 

municipal, buscando se adaptar às exigências constantes da Lei n.º 

12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação, devendo, ainda, atualizar 

periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da prefeitura, 

nos termos da IN TCM nº 005/2012; 

f) disponibilize, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira, no portal oficial da prefeitura, sob pena 

de o Município ficar impossibilitado de receber transferências voluntárias, a teor 

do artigo 48, § 1º, inciso II, c/c os artigos 48-A e 73-C, da Lei Complementar nº 

101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); 

g) promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 

comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração 

municipal, de forma a resguardar a proporcionalidade exigida pela 
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Constituição Federal, ou seja, em qualquer órgão/entidade da administração os 

cargos efetivos devem constituir a maioria do quantitativo total de cargos, nos 

termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

h) na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 

pregoeiros, sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo 

da unidade ou ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio 

ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da 

administração, nos termos da IN TCM nº 009/2014; 

i) promova todas as medidas necessárias à inscrição e ao recebimento dos 

créditos de Dívida Ativa, no sentido de impedir o cancelamento de seus 

valores, por inexatidão/falhas de sua inscrição, ou morosidade em sua cobrança 

a ponto de ensejar prescrição, práticas que poderiam resultar em renúncia de 

receitas sem observar os regramentos do art. 14 da LRF e legislação pertinente. 

 

2.3. DO VOTO RELATOR 

A Secretaria de Contas de Governo ressalvou as falhas apontadas nos ITENS 20.1 

(Falta de apresentação do relatório conclusivo da comissão especial designada para realizar o 

inventário anual dos bens patrimoniais), 20.2 (Detalhamento da Dívida Ativa – DDA não 

encaminhado por meio eletrônico), 20.3 (Cancelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa, sem 

comprovação do fato motivador), 20.4b (o saldo relativo ao parcelamento do PASEP RFB 783/2017 

foi informado como base no documento Termo de Adesão e que no ato do lançamento dos valores no 

sistema de contabilidade foi equivocadamente inscrito valor divergente do apresentado no documento 

da Receita Federal. Informa, ainda, que a divergência foi corrigida em 2018) e 20.6 (Inscrição de 

restos a pagar não processados, no valor de R$77.453.551,87, sem suficiente disponibilidade de 

caixa, em desacordo com o princípio do equilíbrio das contas públicas estabelecido no art. 1º da LC 

nº 101/2000), no entanto, manifestou parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas de governo de 2017 

do Município de GOIÂNIA, em razão da permanência das falhas indicadas nos ITENS 20.5 e 20.7, 

quais sejam: 
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- ITEM 20.5 – Inscrição de restos a pagar processados, no valor de R$152.052.766,35, sem suficiente 

disponibilidade de caixa, em desacordo com o princípio do equilíbrio das contas públicas estabelecido 

no art. 1º da LC nº 101/2000 (LRF), conforme demonstrado a seguir: 

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar 

1.     Disponibilidade de Caixa Bruta 266.621.488,24  

1.1.     Disponibilidade de Caixa 266.621.488,24  

1.2.     Aplicações Financeiras registradas no Ativo Realizável -    

2.     Restos a Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores 184.831.374,40  

3.     Restos a Pagar Liquidados do Exercício 152.052.766,35  

4.     Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores 39.813.600,50  

5.     Demais Obrigações Financeiras 318.652.063,43  

6.    Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Liquidados) (428.728.316,44) 

7.     Restos a Pagar Não Liquidados do Exercício 77.453.551,87  

8.     Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Liquidados) (506.181.868,31) 

Fonte: Informações extraídas da prestação de contas enviada por meio eletrônico (vide Sistema de Controle de Contas 

Municipais – SICOM). 

 

- ITEM 20.7 – Relação analítica dos elementos que compõem o Ativo Permanente não foi 

encaminhada por meio eletrônico nos moldes do Anexo IV – Layout dos Arquivos do Balanço - 

Arquivo do Ativo Permanente dos Bens (Móveis, Imóveis e Natureza Industrial), da IN TCM nº 

008/2015. 

Em razão de falhas verificadas, a SCG sugeriu que fossem aplicadas as seguintes 

penalidades pecuniárias: 

1) Falta de apresentação do relatório conclusivo da comissão especial de inventário 

anual dos bens patrimoniais, no prazo determinado por este Tribunal, conforme IN TCM 

nº 008/2015. (item 20.1) – no valor de R$ 1.000,00; 

2)   Inscrição de restos a pagar processados sem suficiente disponibilidade de caixa 

(item 20.5) – no valor de R$ 300,00; 

3) Falta de apresentação da Relação analítica dos elementos que compõem o Ativo 

Permanente, no prazo determinado por este Tribunal, conforme IN TCM nº 008/2015 

(item 20.7) – no valor de R$ 300,00. 
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O Ministério Público de Contas DIVERGIU do posicionamento técnico da Secretaria de 

Contas de Governo, por entender em se tratando de avaliação empreendida na seara das contas de 

governo, é preciso avaliar a materialidade, proporcionalidade, razoabilidade e o contexto das 

irregularidades apresentadas, notadamente à vista dos critérios de decisão estabelecidos pela Lei 

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), introduzidos pela Lei nº 13.655, de 2018, 

razão pela qual concluiu que as falhas remanescentes seriam passíveis de ressalvas. 

Esta Relatoria acata as ressalvas dos ITENS 20.1, 20.2, 20.3, 20.4b e 20.6, como, 

também, a aplicação das multas sugeridas pela Secretaria de Contas de Governo, decorrentes 

das falhas indicadas nos ITENS 20.1, 20.5 e 20.7, mesmo porque citadas irregularidades foram, tão 

somente, objeto de ressalvas. 

No entanto, diverge do posicionamento da SCG relativamente à permanência das 

falhas apontadas nos ITEM 20.5 e 20.7, e no mesmo sentido da análise técnica apresentada 

pelo Ministério Público de Contas, concluiu que citadas falhas podem ser objeto de ressalvas, 

pelas razões abaixo expostas: 

- ITEM 20.5 – Inscrição de restos a pagar processados, no valor de 

R$152.052.766,35, sem suficiente disponibilidade de caixa. 

Observa-se que as contas de governo, ora analisadas, são do exercício de 2017, ou 

seja, do primeiro ano do mandato do Chefe de Governo. Dito isso, ponderamos que possíveis 

desequilíbrios podem ser corrigidos nos exercícios subsequentes, dentro da mesma legislatura. 

Constata-se que a indisponibilidade financeira Município de GOIÂNIA verificada em 

2017, de R$ 152.052.766,35, correspondeu a 3,61% da receita arrecadada naquele exercício, de 

R$ 4.208.860.259,23 (dados extraídos do Balanço Orçamentário de 2017 / SICOM). 

No entanto, segundo dados do Relatório de Acompanhamento de Restos a Pagar 

extraído do SICOM, ao final de 2018, do montante inscrito em Restos a Pagar em 2017 (liquidados e 

não liquidados) restaram sem pagamento apenas R$ 14.953.651,99, correspondente a 0,35% da 

receita arrecadada naquele exercício, conforme abaixo demonstrado: 
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Em diversos feitos desta Casa o Tribunal Pleno ressalvou o déficit financeiro apurado 

em exercícios que não fossem o último ano do mandato, inclusive em percentuais acima do verificado 

no Município de Goiânia, vejamos alguns julgados: 

- 20123/18 - Balanço Geral de 2015 do Município de PORANGATU – percentual 

de 1,01% - Acórdão nº 06661/19 e Parecer Prévio nº 00547/19; 

- 01089/19 - Balanço Geral de 2015 do Município de MARA ROSA - percentual 

de 1,72% - Acórdão nº 05884/19 e Parecer Prévio nº 00472/19; 

- 09165/14 - Balanço Geral de 2013 do Município de FAINA - percentual de 

3,95% - Acórdão nº 05578/19 e Parecer Prévio nº 00451/19; 
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- 07950/18 - Balanço Geral de 2017 do Município de EDEALINA – percentual de 3,12% 

- Acórdão nº 07988/19 e Parecer Prévio nº 00672/19; 

- 06501/16 – Balanço Geral de 2015 do Município de CROMÍNIA – percentual de 5,58% 

- Acórdão nº 09651/17. 

Relativamente aos índices globais de endividamento do município de Goiânia, 

espelhados, primeiramente, no limite máximo permitido pela Resolução n. 40/2001 do Senado 

Federal, cujo referencial é um percentual da Receita Corrente Líquida, constata-se que o município 

atingiu o montante de 25% para um limite permitido de 120%, conforme informações extraídas do 

item 17 do Certificado nº 121/2019.  

Ainda, segundo informações do item 12.1.4 do Certificado, o índice de endividamento 

geral (EG) do Município de Goiânia foi de 0,26, o que significa dizer que para cada R$ 1,00 de bens, 

direitos e valores estão comprometidos com obrigações somente R$ 0,26, o que indica uma boa 

saúde financeira global do jurisdicionado. 

Não menos favorável é a Composição de Endividamento (CE) do Município, de 0,32, 

indicando que para cada R$1,00 de obrigação são exigíveis a curto prazo somente R$ 0,32 (item 

12.1.5 do CA). 

Quanto à materialidade, ou seja, quanto à significância global da falha, no mesmo 

sentido do entendimento do Parquet, esta Relatoria concluiu que o montante desprovido de 

cobertura de caixa não é capaz de convulsionar ou provocar grande abalo nas contas públicas 

do município de imediato, razão pela qual se mostrou insuficiente para que seja recomendada a 

rejeição das contas de governo em tela.  

Observa-se, oportunamente, que o Município de GOIÂNIA durante o exercício de 2017 

obedeceu a todos os limites legais estabelecidos para educação (28,03%), saúde (20,43%) e pessoal 

(45,68% - executivo). 

Assim, com base nos entendimentos retro e apoiado nos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, esta Relatoria concluiu por ressalvar a falha apontada no ITEM 20.5, 

respaldada nos índices globais de endividamento do município, que se mostraram favoráveis, e no 

fato de que as presentes contas não se referem ao último ano do mandato, possibilitando que nos 

exercícios subsequentes o déficit financeiro apurado em 2017 (3,61%) seja reconduzido, como de 
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fato ocorreu em 2018, quando citada indisponibilidade financeira foi reduzida para 0,35% da receita 

arrecadada naquele exercício.  

 

- ITEM 20.7 – Relação analítica dos elementos que compõem o Ativo Permanente 

não foi encaminhada por meio eletrônico. 

No mesmo sentido do posicionamento do Ministério Público de Contas, esta Relatoria 

entendeu que a irregularidade não compromete, a nível global, a gestão pública. Isso porque inexiste 

maior gravidade na ausência de preenchimento do anexo em questão, dado se tratar, no caso desta 

espécie processual, de questão meramente de índole formal, não se revestindo, a princípio, de 

questão que impacta a gestão pública quanto à qualidade, fidedignidade e eficiência dos gastos 

públicos.  

Por outro lado, tem-se a informação do jurisdicionado de que o município de Goiânia 

nunca teve um levantamento adequado de seu patrimônio e que foram formadas 2 comissões para 

avaliar todo o patrimônio municipal (mobiliário  e imobiliário) compostas, inclusive, por procuradores 

municipais concursados. Informou-se, ainda, que diante da dimensão dos serviços necessários ao 

feito, os trabalhos das comissões ainda não estão conclusos. 

Assim, apoiado nas informações retro e nos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o Relator concluiu por ressalvar a falha do ITEM 20.7, mesmo porque a 

questão tratada é meramente de índole formal. 

Em atenção à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 

848.826/DF, em 17 de agosto de 2016, e tendo em vista as orientações contidas na Resolução nº 

01/2018 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON, o Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás editou a IN nº 010/2018, estabelecendo os ritos 

processuais para as análises das Contas de Governo e para as Contas de Gestão e Tomada de 

Contas Especial em que o Prefeito Municipal figure como gestor, bem como para sanções delas 

decorrentes. 
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Em razão desse fato, o presente Voto será convertido em 2 instrumentos processuais 

distintos, quais sejam: 

1º - Parecer Prévio - que manifestará a Câmara Municipal o posicionamento técnico 

deste Tribunal acerca das Contas de Governo de responsabilidade do Sr. Prefeito; 

2º - Acórdão – que declarará a situação das contas do Prefeito, apontará as possíveis 

ressalvas e irregularidades, aplicará as sanções, recomendações e determinações quando cabíveis.  

Com base no que acima foi exposto, o Relator apresenta Voto no sentido de: 

 

3.      DISPOSITIVO 

3.1.  PARECER PREVIO 

1- MANIFESTAR à respectiva Câmara Municipal o seu Parecer Prévio pela 

APROVAÇÃO das Contas de Governo de 2017, de responsabilidade do senhor IRIS REZENDE 

MACHADO, Chefe de Governo do Município de GOIÂNIA, com as RESSALVAS indicadas 20.1, 

20.2, 20.3, 20.4b, 20.5, 20.6 e 20.7, quais sejam: 

- ITEM 20.1 - Falta de apresentação do relatório conclusivo da comissão 

especial designada para realizar o inventário anual dos bens patrimoniais; 

- ITEM 20.2 - Detalhamento da Dívida Ativa – DDA não encaminhado por meio 

eletrônico; 

- ITEM 20.3 - Cancelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa, sem 

comprovação do fato motivador; 

- ITEM 20.4b - o saldo relativo ao parcelamento do PASEP RFB 783/2017 foi 

informado como base no documento Termo de Adesão e que no ato do 

lançamento dos valores no sistema de contabilidade foi equivocadamente 

inscrito valor divergente do apresentado no documento da Receita Federal. 

Informa, ainda, que a divergência foi corrigida em 2018;  
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- ITEM 20.5 – Inscrição de restos a pagar processados, no valor de 

R$152.052.766,35, sem suficiente disponibilidade de caixa. 

- ITEM 20.6 - Inscrição de restos a pagar não processados, no valor de 

R$77.453.551,87, sem suficiente disponibilidade de caixa, em desacordo com o 

princípio do equilíbrio das contas públicas estabelecido no art. 1º da LC nº 

101/2000; 

- ITEM 20.7 - Relação analítica dos elementos que compõem o Ativo 

Permanente não foi encaminhada por meio eletrônico. 

2- Determinar, após o trânsito em julgado, que os autos sejam encaminhados à Câmara 

Municipal de GOIÂNIA para providências e julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo 

Tribunal Federal ao decidir o Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, de 17 de agosto de 2016. 

Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o aspecto da 

veracidade ideológica presumida, e ainda, que as conclusões registradas no presente parecer prévio 

não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas e por 

constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, auditorias e 

denúncias. 

3.2.  ACÓRDÃO 

1- DECLARAR que nas contas de governo de 2017 do Município de GOIÂNIA, de 

responsabilidade do senhor IRIS REZENDE MACHADO, não foram constatadas irregularidades 

capazes de macular as contas, mas tão somente objeto de ressalvas (itens 20.1, 20.2, 20.3, 20.4b, 

20.5, 20.6 e 20.7), abaixo indicadas: 

- ITEM 20.1 - Falta de apresentação do relatório conclusivo da comissão 

especial designada para realizar o inventário anual dos bens patrimoniais; 

- ITEM 20.2 - Detalhamento da Dívida Ativa – DDA não encaminhado por meio 

eletrônico; 
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- ITEM 20.3 - Cancelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa, sem 

comprovação do fato motivador; 

- ITEM 20.4b - o saldo relativo ao parcelamento do PASEP RFB 783/2017 foi 

informado como base no documento Termo de Adesão e que no ato do 

lançamento dos valores no sistema de contabilidade foi equivocadamente 

inscrito valor divergente do apresentado no documento da Receita Federal. 

Informa, ainda, que a divergência foi corrigida em 2018;  

- ITEM 20.5 – Inscrição de restos a pagar processados, no valor de 

R$152.052.766,35, sem suficiente disponibilidade de caixa. 

- ITEM 20.6 - Inscrição de restos a pagar não processados, no valor de 

R$77.453.551,87, sem suficiente disponibilidade de caixa, em desacordo com o 

princípio do equilíbrio das contas públicas estabelecido no art. 1º da LC nº 

101/2000; 

- ITEM 20.7 - Relação analítica dos elementos que compõem o Ativo 

Permanente não foi encaminhada por meio eletrônico. 

2- IMPUTAR MULTA com eficácia de título executivo, em desfavor do senhor IRIS 

REZENDE MACHADO, no valor total de R$ 1.300,00, com base no art. 71, VIII, § 3º combinado com 

o art. 75, ambos da Constituição Federal, reproduzida no art. 2º, IX, § 1º da Lei Estadual nº 

13.251/98, e ainda, nos termos do art. 47-A da Lei Estadual nº 15.958/07, alterada pela Lei nº 

16.467/09 e art. 237, do Regimento Interno desta Casa, na forma abaixo: 

 

IDENTIFICAÇÃO DO 

RESPONSÁVEL 

 Nome: IRIS REZENDE MACHADO 

CPF: 002.475.701-25 

Cargo: Chefe de Governo do Município de GOIÂNIA 

Período: exercício de 2017 

 

MULTA 1  

 

CONDUTA/IRREGULARIDADE Não apresentação do relatório conclusivo da comissão especial de 

inventário anual dos bens patrimoniais, no prazo determinado por 

este Tribunal, conforme IN TCM nº 008/2015. (item 20.1). 
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NEXO DE CAUSALIDADE Responsável pelas contas de governo e, consequentemente, pela 

apresentação do citado relatório. 

CULPABILIDADE Não apresentou o relatório conclusivo da comissão especial de 

inventário anual dos bens patrimoniais, na forma e no prazo 

determinados por este Tribunal, nos termos da IN TCM nº 008/2015. 

DISPOSITIVO LEGAL OU 

NORMATIVO VIOLADO 

Arts. 85, 95 e 96 da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15, § 3°, XXI, da IN 

TCM nº 008/2015. 

BASE LEGAL PARA 

IMPUTAÇÃO DE MULTA 

Art. 47-A, IX, da LOTCM. 

VALOR DA MULTA R$ 1.000,00 (10% de R$ 10.000,00) previsto no art. 47-A, IX, da LO 

TCM. Valor definido conforme extrato de ata nº 017/2018, do Tribunal 

Pleno. 

PRAZO MÁXIMO PARA 

RECOLHIMENTO 

20 (vinte) dias após a notificação via Diário Oficial de Contas. 

 

MULTA 2 

 

CONDUTA/IRREGULARIDADE Inscrição de restos a pagar processados sem disponibilidade de 

caixa. (item 20.5). 

NEXO DE CAUSALIDADE Responsável pelas contas de governo e, consequentemente, pelo 

controle dos gastos e dos pagamentos realizados. 

CULPABILIDADE Não observou a disponibilidade de caixa quando da realização das 

despesas. 

DISPOSITIVO LEGAL OU 

NORMATIVO VIOLADO 

Art. 1º da LC nº 101/00 – LRF. 

BASE LEGAL PARA 

IMPUTAÇÃO DE MULTA 

Art. 47-A, IX, da LOTCM. 

VALOR DA MULTA R$ 300,00 (3% de R$ 10.000,00) previsto no art. 47-A, IX, da LO 

TCM. Valor definido conforme extrato de ata nº 017/2018, do Tribunal 

Pleno. 

PRAZO MÁXIMO PARA 

RECOLHIMENTO 

20 (vinte) dias após a notificação via Diário Oficial de Contas. 

 

MULTA 3 

 

CONDUTA/IRREGULARIDADE Falta de apresentação da Relação analítica dos elementos que 

compõem o Ativo Permanente, em meio eletrônico, no prazo 

determinado por este Tribunal, conforme IN TCM nº 008/2015 (item 

20.7) 

NEXO DE CAUSALIDADE Responsável pelas contas de governo e, consequentemente, pelo  

encaminhamento da relação analítica, na forma exigida pela IN 

008/2015. 

CULPABILIDADE Não encaminhou o relatório exigido por este Tribunal quando da 

apresentação das contas de governo. 
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DISPOSITIVO LEGAL OU 

NORMATIVO VIOLADO 

Art. 15,caput, IN/TCM nº 008/2015 

BASE LEGAL PARA 

IMPUTAÇÃO DE MULTA 

Art. 47-A, IX, da LOTCM. 

VALOR DA MULTA R$ 300,00 (3% de R$ 10.000,00) previsto no art. 47-A, IX, da LO 

TCM. Valor definido conforme extrato de ata nº 017/2018, do Tribunal 

Pleno. 

PRAZO MÁXIMO PARA 

RECOLHIMENTO 

20 (vinte) dias após a notificação via Diário Oficial de Contas. 

 

 

3- RECOMENDAR a Chefe de Governo atual que:  

 (a) adote as providências e cautelas necessárias para que nos exercícios 

subsequentes as falhas apontadas nos itens 20.1, 20.2, 20.3, 20.4b, 20.5, 20.6 e 

20.7 não tornem a ocorrer; 

 (b) promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a 

alternância inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 

008/2014; 

 (c) promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências 

constantes da Lei n.º 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as 

informações disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 

005/2012; 

 (d) promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de 

cargos comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração 

municipal, de forma a resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição 

Federal, ou seja, em qualquer órgão/entidade da administração os cargos 

efetivos devem constituir a maioria do quantitativo total de cargos, nos termos do 

Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

 (e) na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 

pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da 
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unidade ou ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser 

integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da 

administração, nos termos da IN TCM nº 009/2014. 

 (f) observe o cumprimento da Meta 1 do PNE, que determinou que até o ano de 

2016 deveria ser promovida a universalização da educação infantil na pré-escola para 

crianças de quatro e cinco anos de idade, bem como a ampliação da oferta de educação 

infantil em creches para atender pelo menos 50% das crianças de até três anos de 

idade, até o final da vigência do PNE (2024); 

(g) observe o cumprimento da Meta 18 do PNE, que estabeleceu que fosse 

assegurado, até o ano de 2016, a existência de planos de Carreira para os (as) 

profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, 

para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tendo como 

referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do 

inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal, considerando ainda a estratégia 18.1 da 

referida Meta, que estipula que até o ano de 2017 no mínimo 90% dos profissionais do 

magistério e 50% dos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de 

cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se 

encontrem vinculados; 

(h) promova todas as medidas necessárias à inscrição e ao recebimento dos 

créditos de Dívida Ativa, no sentido de impedir o cancelamento de seus valores, por 

inexatidão/falhas de sua inscrição, ou morosidade em sua cobrança a ponto de ensejar 

prescrição, práticas que poderiam resultar em renúncia de receitas sem observar os 

regramentos do art. 14 da LRF e legislação pertinente. 

4- ALERTAR ao gestor quanto a obrigação do cumprimento das disposições constantes 

na Lei Federal nº 12.305/2010, notadamente as inseridas em seus artigos 18 e 19, em especial no 

tocante à criação e à manutenção de aterros sanitários municipais. 

Por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir o Recurso 

Extraordinário nº 848.826/DF, o presente Acórdão não produz efeitos para os fins do art. 1º, l, g, da 
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DY 

 
 

Lei Complementar nº64/1990, relativamente ao senhor IRIS REZENDE MACHADO, Chefe de 

Governo do Município de GOIÂNIA em 2017. 

Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o aspecto da 

veracidade ideológica presumida, e ainda, que as conclusões registradas no presente acórdão não 

elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas e por 

constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, auditorias e 

denúncias. 

É O VOTO. 

GABINETE DO CONSELHEIRO RELATOR, em Goiânia, aos 13 de dezembro de 2019. 

 

 Valcenôr Braz 

                   Conselheiro Relator  

 


