
Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

Proc :
Fls.

PROCESSO N°	 : 04027/09

INTERESSADO	 : Auditoria de Avaliagão de Contas de Governo

ASSUNTO	 : Manual de Procedimentos

RESOLUCAO ADMINISTRATIVA RA N° 	 0 0 0 4 9 / 09

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, no use de

suas atribuicäes constitucionais, legais e regimentais;

Considerando que corn a especializagâo das Auditorias em temas especificos, surge

a necessidade de uniformizacâo dos procedimentos a serem adotados quando da elaboracão

dos atos administrativos oriundos da andlise e avaliacão dos processos a elas distribuidos;

Considerando que a Auditoria, via dos presentes autos (processo n° 04027/09)

apresenta Proposta de Manual de tais Procedimentos;

Considerando que o teor da Proposta (conforme Surn6rio de Apresentacão)

composto de:

I - ROTEIROS

Roteiro para an6lise e avaliacão:

PPA/LDO/LOA e check-list Sint6tico

Balanco Geral

RGF/RREO

Informacäes (art. 25,§ 1° , IV/LRF)

Roteiro para an6lise de Recursos e Embargos:

Recursos: - Ordin6rio/ Revisão

Embargos; - DeclaratOrio/Divergentes

II — FORMULARIOS/MODELOS:

Certificados de Auditoria:

PPA/LDO/LOA

Balanco Geral

Recursos

Embargos

Despachos — RGF/RREO
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Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

Proc :
Fls. 302.,  

Informacâo (art. 25, § 1°, IV/LRF

Parecer Tacnico Juridic° 0 0 0 4 9 0 9

ANEXOS:

Quadro de ImplicacOes

Rol da documentacäo a ser apresentada pelos jurisdicionados.

Considerando, por fim, que a vista do entendimento desta RELATORIA a

Proposta apresentada atende as necessidades daquela Especializada;

RESOLVE,

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros integrantes de seu

Colegiado, a vista do relato acima, APROVAR o Manual de Uniformizacão dos Procedimentos

a serem adotados quando da elaboracâo dos atos administrativos oriundos das analises e

avaliacOes dos processos distribuidos a Auditoria de Avaliacão das Contas de Governo.

Esta Resoluck) entra em vigor na data de sua aprovacão, revogadas as disposicties

em contrario.

A SuperintendOncia de Secretaria para os fins

16 SET 2009TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em G

r ,sidente: Cons. Walter Jose 'Rodrigues	 Relator: Co	 auto

Participantes da to

1 — Con Maria Terez Fernandes Garrido

3 -	 s. Paulo	 • egal 4 Cons.	 ruvinel

s. Sebastião Monteiro

Fui presente:	 , Procurador Gera! de Contas
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APRESENTACAO:	
00004

Corn a especializacao das Afocops em temas especificos,

surge a necessidade de uniformizar os procedimentos a serem adotados

quando da elaboracao dos atos administrativos oriundos das analises e

avaliacOes dos processos a elas distribuidos.

Este manual pretende lancar diretrizes corn vistas a esta

uniformizacao, mais precisamente quanto aos temas ligados as contas de

governo. Pretende ainda servir de guia para os jurisdicionados na formalizacao

dos processos a serem submetidos ao crivo desta Auditoria.

A tematica do manual divide-se em tras partes. Na primeira

sac) apresentados os chek-lists e os roteiros para anâlise e avaliacao das

contas de governo. Na segunda sacs apresentados os fomularios e modelos dos

papais de trabalho e na terceira parte os anexos contendo o quadro das

implicacOes das irregularidades apuradas nas contas de governo, bem como o

rol dos documentos a serem apresentados pelos jurisdicionados (municipios)

na formalizacao dos processos distribuidos a esta Especializada.

Este trabalho foi elaborado pelas servidoras Ana Karla

Gomes Lostracco e Rosemeire Ferreira de Campos, sob a coordenacao e

revisão final do Auditor que a esta subscreve, e teve como colaboradora na

catalogacao da obra a biblioteconomista Fernanda Corréa Caldas.

Goiania, inverno de 2008.

Carlos Likio Arantes de Paiva,
Auditor.



5

ROTEIRO PARA ANALISE E AVALIACAO — PPA:	 00005

VERIFICAR SE:

1 — Foi anexada cOpia da certidao de votacao da Camara, acompanhada dos
pareceres das Comissties sim	 nao;

2 — Foi anexada cOpia da declaracao de publicacao do PPA no placard da
Prefeitura	 sim	 nao;

3 - 0 PPA ("meio magnetico" — SICOM) esta compativel corn meio fisico (lei,
programas, awes e metas financeiras por exercicio):	 sim	 nao;

4 — No bojo do PPA contêm dispositivos estranhos (ex.: excluir, Incluir, alterar
awes e metas) sim	 nao;

5 - Foi observado o artigo 48, Paragrafo Unico/LRF mediante incentivo
participacão popular e realizacao de audiéncias pUblicas, durante os processos
de elaboracao e de discussao do PPA, bem como da LDO E LOA:

sim	 nao.

Obs.: em caso negativo, o analista devera alertar que a inobservancia deste
item, alêm de desatender ao principio da transparencia dos atos pUblicos,
podera implicar em punicao - de carater penal - corn a conseq0ente cassacao
do mandato do agente, nos termos do Decreto-Lei n° 201/67, art. 4°, VII).
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ROTEIRO PARA ANALISE E AVALIACAO — LDO:
	 00006

VERIFICAR SE:

Foi anexada cOpia da certidao de votagao da Camara, acompanhada dos
pareceres das Comissees	 sim	 nao;

Foi anexada cOpia da declaragão de publicagao do PPA no placard da
Prefeitura	 sim	 nao;

Houve previsao para Reserva de Contingdncia, conforme determina o art.
5°, III da LRF.	 sim	 nao. Em caso negativo, alertar para a seguinte
penalidade: cassagao do mandato (DL n o 201/67, art. 4°, IV);

Houve previsao para Limitagao de Empenho, conforme determina o art. 9°
da LRF.	 sim	 nä°. Em caso negativo, alertar para a seguinte
penalidade:	 L.	 10.028/00, art.5°, III: multa de 30% os vencimentos do
agente que Ihe der causa;

Contêm o documento 	 para o cumprimento do art. 48° da LRF.	 sim
nao. Em caso negativo, alertar para a seguinte penalidade: cassagao do
mandato (DL no 201, art.4°, VII);

Apresentou o Anexo de Riscos Fiscais que permitira avaliar os passivos
contingentes e	 riscos	 capazes de comprometer as contas pUblicas,
aduzindo providencias a serem tomadas para impedir e/ou corrigir os
resultados nao desejados. 	 sim	 nao. Em caso negativo, alertar para a
seguinte penalidade: cassagao do mandato (DL n° 201, art. 4° III);

Apresentou o Anexo de Metas Fiscais em serao estabelecidas metas anuais
em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado
nominal e primario e montante da divida publica, para o exercicio que
referirem e para os dois seguintes, conforme determina o art. 4° da LRF
sim	 nao. Em caso negativo, alertar para a seguinte penalidade: L.
10.028/00 art.5°, II: multa de 30% dos vencimentos do agente que Ihe der
causa;

Ha dispositivos estranhos na LDO ( cf.: art. 165, § 8°/CF ). 	 sim	 nao;

9. A LDO ("meio magnêtico" — SICOM) esta compativel corn a LDO do meio
fisico.	 sim	 nao;

10.A LDO estã compativel corn o PPA no que se refere as AgOes e Metas
Fisicas e Financeiras. 	 sim	 nao.
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00007ROTEIRO PARA ANALISE E AVALIACAO - LOA

VERIFICAR SE:

1 — Foi anexada certidao de votacao da Camara Municipal: q sim q nao

2 - Foi anexada certidao de publicacao no placard da Prefeitura: q
FORMCHECKBOX sim qnao

3 - Foi anexado Resumo da Receita Prevista: q sim q nao

4 - Foi anexado Resumo Geral da Despesa: q sim q nao

5 - Foi anexado Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD): q sim q nao

6 - Foi anexada Tabela Evolutiva da Receita e Despesa nos trds exercicios
anteriores: q sim q nao

7 - Houve previsao de Reserva de Contingencia na LDO, conforme determina o
artigo 5°, III da LRF: q sim q nao

8 - A previsao para Reserva de Conting6ncia contida na LOA foi estabelecida
na LDO, conforme determina o art. 5°,111 da LRF: q sim q nao. Em caso
negativo, comentar e alertar quanto a penalidade contida no artigo. 4°, VII/DL.
201/67

9 - Ha dispositivos estranhos na LOA (cf. art. 165, § 8°/CF - "principio da
exclusividade"). q sim q nao. Caso seja identificado, comentar no CA.

10 - No texto da Lei Orcamentaria existe pravia e expressa autorizacao para
contratacao de Operaciies de Credito: q sim q nao.
Caso exista, atentar para o fato de que o valor das contratacOes das
Operapties de Cradito nao deve ser superior ao valor orcado da Despesa de
Capital (arts. 167,111/CF, 12°, § 2.° e 32,V/LRF- cf. "regra de ouro" e "principio
do equilibrio)

11 - Ha previsao para valores oriundos de sentencas judiciais: q sim q nao

12 - Ha previsao orcamentaria para as Entidades Autarquicas e Fundacionais
na LOA: q sim q nao

13 — 0 Poder Executivo observou o § 3°, do art. 12 da LRF, ou seja, se
colocou a disposicao do Poder legislativo, no minimo trinta dias antes do prazo
final para encaminhamento de suas propostas orcamentarias, os estudos e as
estimativas das receitas para o exercicio subseq0ente, inclusive da corrente
liquida, e as respectivas memOrias de calculo: q sim q nao. Obs.: deve
fazer parte dos autos a peca que comprove o cumprimento deste dispositivo.
Em caso negativo, alertar para a penalidade prevista no DL 201/67(art. 4°, inc.
VI — cassacao do mandato).
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14 - 0 gestor observou o ParAgrafo Unico do artigo 48 da LRF. Ou seja,
apresentou documentacão que comprove a participacão popular e a realizagäo
de audidncias pUblicas durante os processos de elaboracao e de discussão dos
da LOA, alêm de proporcionar ampla divulgagão dos resultados obtidos na
implementagäo das atividades previstas: q sim q nao. Se a resposta for
negativa, alertar quanto a penalidade prevista no DL. 201/67(art. 4° II -
cassacAo mandato)

15 - Os textos legais e o Quadro de Detalhamento da Despesa — QDD,
constantes do meio fisico, estäo compativeis corn os textos legais e o QDD do
SICOM: q sim q nao

16 — 0 QDD estA compativel corn o Plano Plurianual do SICOM (cf. acOes,
programas, projetos/atividades, etc.): q sim q nao

17 - Foi elaborado QDD especifico para o FUNDEB: q sim n nä°

18 - Ocorreram previsties de despesas corn Inativos e Pensionistas no
FUNDEB: q sim q nao. (Obs.: este programa é especifico para professores
em Regencia de sala de aula).

19 — Os anexos que compelem o Orcamento Programa foram assinados pelas
autoridades responsAveis: q sim q nao.

OUTROS PROCEDIMENTOS NA LOA:

01 - Calcular o valor autorizado para suplementacAo e operacOes de creditos e
lancar no SICOM.

02 - Calcular o percentual pelo Resumo Geral da Receita corn FPM, ICMS, IPI,
LC.86/96, ITR e IPVA e conferir corn as receitas ratificadas no prOprio Resumo
da Receita.

00008



CHECK-LIST SINTETICO:
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Ci 0 00 9

MUNICIPIO:	 EXERCICIO:	 PROCESSO:
EXERCICIO:

PREFEITO:	 CPF N°:

PPA N°:	 DATA:	 PROC:

Lei alteragao PPA:	 DATA	 PROC:

ARTIGO 48/LRF	 q SIM
CERTIDAO CAMARA	 q SIM
PUBLICACAO PLACARD q SIM
PREF.

NAO
NAO
NAO

LDO n°	 Data:	 Fls.

ARTIGO 48	 q SIM	 q NAO
METAS FISCAIS	 q SIM	 q NAO
RISCOS FISCAIS	 q SIM	 q NAO
CERTIDAO CAMARA	 q SIM	 q NAO
PUBLICACAO	 PLACARD q SIM	 q NAO
PREF.
LIMITAC. DE EMPENHO q SIM	 q NAO
ART

LOA N°	 DATA:	 VALOR: R$	 Fls.

SUPLEMENTACAO — ART. N°: 	 %: )	 VALOR: R$

OP. CRED. ART. N°:	 %: )	 VALOR: R$

DESPESA : R$	 OP. CRED. RECEITA: R$

SENTENCAS JUDIC: R$ 	 RESERVA CONT.: R$

DESPESA NO QDD — FLS.

FUNDEB: R$	 FMS: R$	 FMAS: R$

R$	 R$	 R$
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RECEITA X DESPESA:	
00010

RECEITA OKADA
2005
	

2006
	

2007
	

2008

RECEITA ARRECADADA:
2004 2005 2006
R$ R$ R$

DESPESA REALIZADA:

2004 2005 2006
R$ R$ R$

FUNDEB - DESPESA: R$FUNDEB - RECEITA: R$

CUMPRIU ARTIGOS: LOA
12	 q SIM
48	 q SIM
CERTIDAO CAMARA	 q SIM
PUBLICACAO PLACARD q SIM
PREF.

RECEITAS RETIFICADORAS:

FPM:	 R$ 

ICMS:	 R$ 

IPI:	 R$ 

ICMS/ LC 86/96	 R$ 

ITR	 R$ 

IPVA	 R$

NAO
NAO
NAO
NAO
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ROTEIRO DE PROCEDIMENTOS PARA ANALISE DO BALANCO GERAL: 00011

No ANEXO — 13 — BALANCO FINANCEIRO:

ri Consolidar os balancetes financeiros de dezembro do Executivo corn o
Legislativo e autarquias/fundos.

Confrontar o balancete financeiro de dezembro consolidado corn o Anexo
13 — Balango Financeiro — e verificar se os totais da Receita e Despesa
Orgamentarias estao compativeis. Verificar tambem se os saldos disponiveis
ern caixa e em bancos estao coincidentes corn o dezembro, tanto do exercicio
anterior como para o exercicio subseqiiente.

Efetuar a contrapartida da Despesa a Pagar/Pagamento dos balancetes
financeiros de dezembro individualizados e consolida-los. 0 resultado devera
ser igual ao langado na Receita Extra-Orgamentaria no balango financeiro
"Restos a Pagar/Inscrigao".

Confrontar os valores da Receita Extra-Orgamentaria corn os valores da
Despesa Extra-Orgamentaria do balancete e do balango. Se constatado que
houve pagamento a maior, e nao havia saldo do exercicio anterior (ver no
Anexo 17), este valor devera ser langado sob a responsabilidade do Prefeito
Municipal (no Ativo Realizavel). Obs.: este item geralmente ocorre nas contas:
Saldo Disponivel, DepOsitos e Dêbitos de Tesouraria.

[I] Conferir os extratos bancarios (que devem ser apresentados corn o logotipo
do estabelecimento bancario) e o saldo comprovado em 31.12, corn o Termo
de Conferencia de Caixa. 0 saldo apurado no Termo de Confer-dr-Ida de Caixa
deve ser igual ao disponivel para o exercicio subseqUente que deve ser
demonstrado no Anexo — 13 e 14. Obs.: caso o analista duvidar da veracidade
ideolOgica dos extratos, podera solicitar ao jurisdicionado novo extrato assinado
pelo gerente do banco,

Conferir tambern se os saldos disponiveis registrados no Balancete
Financeiro e no Balango Financeiro (proveniente do exercicio anterior) estao
coincidentes. Se o valor do extrato bancario nao estiver de acordo corn o que
foi langado no Termo de Conferencia de Caixa, verificar se ha Conciliagao
Bancaria, que justifique a divergéncia. Se nao houver, solicitar corregOes e/ou
esclarecimentos.

0 saldo disponlvel deve ser comprovado — em 31.12 - na Integra por
extratos bancarios (que deverao ser apresentados corn o logotipo do banco, de
modo que nao deixem dirvidas sobre as informagOes neles contidas). Caso o
saldo nao seja comprovado na sua totalidade, devera ser indicado debito ao
Ordenador da Despesa da diferenga nao comprovada por extratos.
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00012No ANEXO - 10 — COMPARATIVO DA RECEITA: 

Verificar se ocorreu contabilizagäo de Receita corn a cobranga da Divida
Ativa Tributäria (Obs. o valor contabilizado no Anexo - 10 deve ser
demonstrado no Anexo — 15 — Variagees Passivas — Resultante da Execuggo
Orgamentéria). Se constatado que nao houve contabilizagão de Receita corn a
Divida Ativa no Anexo 10, o analista clever-6 solicitar esclarecimento
autoridade competente e alertä-la sobre as determinagties do arts. 11, 13 e 14
da Lei de Responsabilidade Fiscal.

AlienagOes de Bens MOveis e ImOveis: para as alienagOes deverao constar
textos legais relativos a portarias, decretos, leis e laudos de avaliagão e
depreciagOes. Essas movimentagOes deverão ser demonstradas no Anexo — 15
e na relagäo analitica do Ativo Permanente. 0 valor alienado deve ser
contabilizado no Anexo 10 — Comparativo da Receita.

No ANEXO — 11 - COMPARATIVO DA DESPESA:

Apuram-se os valores empenhados para aquisigties e investimentos corn:

- Bens MOveis (Carro, armärio, computadores, etc.)
Bens ImOveis (Lotes,reforma, ampliagao, etc.)

- Natureza Industrial ( a finalidade a gerar receita)
Obras Pitlicas (Asfalto, ponte, mata-burros, etc.)

- InversOes Financeiras (Aquisigão de terreno)
Amortizagão da Divida PCiblica (Transferencias de Capital)

Todos os valores levantados, destas contas devem constar no Anexo — 15 e
na relagao do Ativo Permanente — (v. o que foi considerado nestas contas na
Relagäo Analitica - Ativo Permanente). Caso constatadas divergäncias
comentar. (Obs.: excetua-se aqui a amortizagäo da Divida Fundada que nä° é
demonstrada no Ativo Permanente).

A Divida Fundada Interna, tanto a sua inscrigão,quanto a sua amortizagao
deverâo ser demonstradas no Anexo — 15 e 16 e comprovados, por meio de
documentos, os saldos para o exercicio subseqUente.

Levantar as transferdncias Federais e Estaduais (FPM, ITR, IPI, IPVA,
ICMS, FNS, FNDE e FUNDEF) e conferir se foram contabilizadas no Anexo 10.
Os valores encontrados são langados na ficha como valor contabilizado e valor
transferido e säo buscados na Internet. Se constatada Omissao de Receita,
solicitar ao gestor esclarecimentos e/ou comprovagdo. Caso nao haja
esclarecimentos e ou comprovagão, pedir Imputagao de Debit°.

Obs: o analista deverä prestar atencao nos langamentos dos valores na ficha,
pois poderä ocorrer inversäo de langamento do valor transferido no Iugar do
contabilizado.
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00013No ANEXO - 13:

Os valores registrados no Anexo 13 — BaIan° Financeiro - säo demonstrados,
a saber:

SALDO DISPONIVEL: Consta nos Anexos — 13 e 14.

RELIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS: quando constar na Receita Extra-
Orcamenthria trata-se de Regularizacão — Baixa. Na Despesa Extra-
Orcament6ria, trata-se de inscricao, que deve ser demonstrada na Relack)
Analitica do Ativo Realiz6vel.

Se constar na relacäo do Ativo Realiz6vel, despesas inscritas como:
Devedores Diversos, Responsabilidade do Prefeito, Responsabilidade do
Presidente da Camara e Devedores em nome de terceiros, deverao ser
discriminados todos credores para melhor identificacao de quem e a
responsabilidade.

Os valores inscritos no Realizavel deveräo ser comprovados por
documentos e identificados os gestores respons6veis. Se houve regularizacäo
do Ativo Realiz6vel, solicitar a documentacão correspondente.

IMPORTANTE: 0 ANALISTA DEVERA ATENTAR PARA 0 FATO DE QUE A
APURACAO E A RESPONSABILIZACAO REFERENTES AO REALIZAVEL
DEVERAO SE DAR NO FECHAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO - E
NAO MAIS NO FINAL DO MANDADO. ASSIM, 0 ANALISTA NAO PODERA
DEIXAR 0 ATIVO REALIZAVEL PARA SER REGULARIZADO NO
EXERCICIO SEGUINTE! (cf. tema "29/08" do entendimento do GT em
18/03/08).

QUANDO OCORRER APLICACAO FINANCEIRA:

Verificar se foi contabilizado o rendimento da aplicacdo no Anexo 10 —
Receita Patrimonial. 0 valor que permanecer na aplicacão dever6 ser
comprovado por extrato banc6rio.

RESTOS A PAGAR, DEPOSITOS, DEBITOS DE TESOURARIA, DIVERSOS E
SERVICO DA DIVIDA: as Inscriceles e Baixa devem constatar no Anexo 17.

Quando ocorrer cancelamento na conta Restos a Pagar, o valor deve
constar no Anexo 17 e na Re!nä° do Passivo Financeiro. Outrossim, deve
integrar os autos do BaIan() Geral o decreto que autorizou o cancelamento,
discriminando os credores e os motivos que ensejaram o gestor a faze-1o.

Quando o analista for emitir opiniao sobre a totalidade das inscricOes de
Restos a Pagar, dever6 atentar para o fato de que o valor inscrito corn Servico
da Divida a Pagar (quando houver) deve ser excluido.
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0 saldo das inscricees de Restos a Pagar nao deve ser major do que o 	 00014
saldo disponivel — caixa/bancos. Caso ocorra, o analista clever-6 evidenciar tal
constatacao no despacho de abertura de vista e CA, quando persistir a
irregularidade. Outrossim, dever6 fazer alusäo ao art. 1°, § 1° da LRF e, no
ultimo ano do mandato do gestor, ao art. 42 da LRF.

SAO DEMONSTRADOS NO ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS
VARIACOES PATRIMONIAIS:

BENS MOVEIS, IMOVEIS, NATUREZA INDUSTRIAL, DiVIDA ATIVA,
VALORES E DIVERSOS:

As contas Bens MOveis, ImOveis, Natureza Industrial, Amortizada e a Divida
Fundada Interna, apuradas no Anexo 11 — Comparativo da Despesa, devem
estar igual as demonstradas no Anexo 15. Caso os valores nao estejam
coincidentes, evidenciar.

AquisicOes de bens: empenhadas no Anexo — 11 e demonstradas no Anexo
— 15 e na relacao Analitica do Ativo Permanente.

Alienacão de bens: Verificar se existe documentacão que comprove a
alienacão (quando for de bens imOveis, verificar : outorga legislativa, laudo de
avaliacdo, concorrencia pUblica, escritura, contrato, etc. Quando for bem mOvel,
atentar para o art. 17/L. 8.666/93 corn as alteracOes em funcão da ADIn so STF
sobre o dispositivo) A alienacdo deve ser demonstrada na relacao do Ativo
Permanente. Se o valor do bem alienado nao tiver saldo do exercicio anterior, o
bem dever6 ser reavaliado.

REAVALIACAO/DEPRECIACAO:

Reavaliacao de Bens — Variacties Ativas independentes da execucão
orcamenthria. Dever6 constar portaria (ou ato similar) do Poder Executivo,
nomeando comissäo para reavaliar os bens e apresentar laudo contendo os
valores dos bens reavaliados. .

Depreciacão de Bens - Variacties Passivas independente da execucao
orcamentkia. Deverà constar portaria (ou ato similar) do Poder Executivo,
nomeando comissão para depreciar os bens e apresentar laudo contendo os
valores dos bens depreciados.

Incorporacdo de Bens - Solicitar os motivos da incorporacdo. Se for doacdo,
pedir o termo de doacäo e verificar na relacao do Ativo Permanente se os Bens
doados foram relacionados/incorporados.
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DiVI DA ATIVA:

E, Divida Ativa — Inscrigao: deve constar do Anexo — 15 nas Variageies Ativas —
Independentes da execugao orgamentaria. Outrossim, a certidao deve constar
nos autos.

Baixa ou cobranga da Divida Ativa — VariagOes Passivas — resultante da
execugao orgamentaria.

APURACAO DOS SALDOS PATRIMONIAIS:

Quando apurados os saldos Patrimoniais (Quadro de Ratificagao), o analista
devera inicialmente observar todos os saldos provenientes do exercicio anterior
constantes dos Anexos 16 e 17, nas relagOes do Ativo Permanente, Passivo
Financeiro e Realizavel e se estao compativeis corn aqueles apurados pela
Auditoria. Posteriormente, na elaboragao do Quadro de Ratificagao, devera
efetuar todos os langamentos dos valores demonstrados no Anexo 13 e no
Anexo 15. Destes langamentos, apurar o saldo a transferir para o exercicio
subseqUente, que constara no Quadro de Ratificagao e que devera constar
tambêm no anexo 14 - Balango Patrimonial, devendo ser comprovado por
documentos (anexos, relagOes, etc.).

INFORMACOES SOBRE INDICES CONSTITUCIONAIS E GASTOS COM
PESSOAL:

Depois de apurados e certificados pelas unidades competentes e
confirmados via Sistema, os percentuais aplicados em Educagao e SaUde
(limites constitucionais), bem corn os gastos corn Pessoal (LRF), deverao ser
informados no final do CA.

00015
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ROTEIRO PARA ANALISE E AVALIACAO - RGF:
	

00016
VERIFICAR:

1 — Se foi observado o prazo e autuagdo no TCM. Em caso
negativo, indicar multa.

2 — Se foi apresentada declaracäo de publicagao no
placard e na Internet (obs.: chegar no site do municipio ou da empresa na
internet)

3 — Se foi cumprido o prazo para a publicacao, observando
os 30 dias apOs o encerramento do quadrimestre/semestre (art. 55/LRF).

4 — Dos limites corn pessoal:

— 0 percentual do Poder Executivo.

— 0 percentual do Poder Legislativo

6 — A Receita Corrente Liquida (montante em R$)

6—	 Divida	 Consolidada	 e	 Mobiliãria	 se
foi declarado o valor de R$

7 — A Disponibilidade de Caixa

8 — A Inscricäo em Restos a Pagar

Alertar:

- quando o Indice de gastos corn pessoal ficar acima do
percentual permitido;

- quando o valor da inscricao em restos a pagar estiver
desproporcional ao quadrimestre ( ou semestre);

- quanto ao o descumprimento do item "3" acima gera
multa de 30% dos vencimentos anuais do agente que Ihe der causa (art. 51, §
2°/LRF cic art. 5°,I/L.10.028/00).
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ROTEIRO PARA ANALISE E AVALIACAO - RREO:
	 00017

VERIFICAR:

1 — Se foi observado o prazo e autuagäo no TCM (45 dd
apOs o encerramento do bimestre). Em caso negativo, indicar multa.

2 — Se foi apresentada declaracao de publicagäo no
placard e na Internet (obs.: chegar no site do municIpio ou da empresa na
internet)

3 — Se foi cumprido o prazo para a publicagao, observando
os 30 dias apOs o encerramento do bimestre.

5 — Se o jurisdicionado juntou os documentos que
deveräo compor o RREO, a saber:

Balanco Orgamentkio

SIM	 q NA 0

Demonstrativo da Execucão das Despesas por Funcäo/Subfungäo;

D SIM	 q NAo

Demonstrativo da Receita Corrente liquida;

SIM	 q NA°
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenci6rias do Regime Geral
de Previdéncia Social;

sim	 q NAO

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciârias do Regime PrOprio
dos Servidores
PUblicos;

SIM	 q NA 0

Demonstrativo do Resultado Nominal

sim	 q NAo

Demonstrativo do Resultado Primârio

SIM	 q NA()
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Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e 6rgao 	 00018

sim	 q NAo

Demonstrativo das Receitas a Despesas coal Manutencäo
Desenvolvimento do Ensino

SIM	 q NÄ()

Demonstrativos das Despesas corn Sailde

sim	 q NA°

Demonstrativo Simplificado do RelatOrio Resumido da Execucão
Orgamentéria

sim	 q NAo

Alêm dos demonstrativos acima, tambem clever-5o ser elaborados e publicados
- ate trinta dias apOs o encerramento do Ultimo bimestre - os seguintes
documentos:

Demonstrativo das Receitas de OperacOes de Credit° e Despesas de
Capital

111 SIM	 q NÄ°

Demonstrativo da Projecao Atuarial do Regime Geral de Previdencia Social

SIM	 q NAo

Demonstrativo da Projecao Atuarial do Regime Pr6prio de Previdéncia
Social dos Servidores PCIblicos

SIM	 q NÃO

Demonstrativo da Receita de Alienacâo de Ativos e Aplicacão dos Recursos

SIM	 q NA°

Demonstrativo das Parcerias PCiblico-Privadas (quando houver)

sim	 q NAo

Dever6 alertado que o descumprimento do itens "2" e "3" acima poder6 gerar
multa de 30% dos vencimentos anuais do agente que Ihe der causa (art. 51, §
2°/ LRF c/c art. 5°,I/L. 10.028/00).
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ROTEIRO PARA EMITIR INFORMACOES (cf. art. 25, § 1. c', I V/LRF):	 00019
I - Preliminarmente,

VERIFICAR:

Se o pedido foi formulado por autoridade competente (se for por procurador

— advogado/ contador — verificar se foi juntada procurac5o). Caso nao seja

formulado por autoridade competente ou nä° apresente procuracäo, arquivar o

pedido por ausencia de capacidade postulatOria;

Se existe outro pedido da mesma informacao, encaminhar para a Secäo de

Comunicaclies e Protocolo para juntada.

II — No merit°

VERIFICAR:

Se foi observado o disposto no § 2°, do art. 12 ,da LRF. Como este

dispositivo foi suspenso pela ADIn. 2238/050 junto ao STF caber& no caso,

observar tao-somente a regra constante do inciso III, do artigo 167 da CF e

fazer este alerta a STN no texto da informacäo.

PROCEDIMENTO: Imprimir o Anexo 01 (do SICOM), do balanco geral do

exercicio correspondente, para verificar se houve operacöes de creditos que

excederam ao montante das despesas de capital;

Se a despesa total corn pessoal näo excedeu aos limites previstos no art. 20,

III, letras "a" e "b", da LRF.

PROCEDIMENTO: Imprimir o quadro de "Despesas de Pessoal", (SICOM —

MONITOR — PPA/ORC/BAL — BALANCETE — DESPESA — DESPESA DE

PESSOAL ) e aferir os valores;

c) Se os RREO e RGF foram protocolados neste TCM.
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00020
PROCEDIMENTO: Acessar o SICOM — Monitor — Tramitacão — Consultas —

Pesquisa de Processos. Consultar nesses processos se consta declaracão de

publicacdo, inclusive na Internet, dos relatOrios;

Se as aplicagOes na Manutencâo e Desenvolvimento do Ensino e em AcCies

e Servicos PUblicos de SaCide obedeceram aos limites constitucionais: 25% e

15%, respectivamente.

PROCEDIMENTO: Acessar SICOM — Monitor - PPA/ORC/BAL — BALANCETE

— DESPESA — Gastos Educacao — Gastos SaCide.

Obs.: Na hora de imprimir os quadros, imprimir apenas a "pigina atual",

evitando corn isso que se imprima toda a movimentagio (que geralmente

di mais de 20 piginas)!

IMPORTANTE: Se nos quadros "Gastos com Educagio" e "Gastos corn

Sat-1de" do SICOM apresentarem observagOes em relagdo ao cilculo dos

percentuais, elas deverio estar acompanhadas da certificagio do

Auditor/Conselheiro (Ex.: expurgos de langamentos indevidos na despesa

etc.). Caso nao haja a certificagdo do Auditor/Conselheiro, esta deveri ser

solicitada ao Auditor da Auditoria competente para proceder aos cilculos

dos percentuais.

0 limite da Divida Consolidada.

PROCEDIMENTO: No quadro despesas de pessoal, obtêm-se a receita

corrente liquida. Multiplica-se por 1.2 e subtrai-se da divida consolidada liquida

declarada no RGF correspondente ao exercicio em verificacäo (Ou seja: E RCL

x 1,2 — DCL = LDC).

f) No comparativo da receita, se foram instituidos os tributos da competencia do

municipio e se houve arrecadacâo dos mesmos.
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PROCEDIMENTO: Imprimir o Comparativo da Receita do exercicio

correspondente (SICOM — Monitor - Balancete — Receita — Comparativo da

Receita);

g) Se o saldo disponlvel para o exercicio seguinte 6 suficiente para pagamento

das dividas inscritas em restos a pagar.

PROCEDIMENTO: (SICOM — Monitor — Balancete — Resumo).

C)0021
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ROTEIRO PARA RECURSOS ORDINARIOS E DE REVISAO
	 00022

("CHECK-L1S T"):

VERIFICAR:

1 — Preliminarmente, no SICOM se o processo original já foi encaminhado

Camara Municipal (corn baixa para o Legislativo). Em caso positivo, abrir vista

no processo de recurso para a Camara informar se o balanco geral foi julgado

ou nao. Caso tenha sido julgado, solicitar — de piano — ato da Camara que

comprove o fato (decreto legislativo, ata de votacao, etc.). Nessa hip6tese, a

Auditoria devera encaminhar os autos a Presid6ncia solicitando reavaliar o

recebimento do recurso ou revogar o despacho presidencial.

2 - Se o recurso foi interposto tempestivamente nos termos da Lei Estadual n.°

15.598/07 (obs.: para recursos interpostos a partir da vigência da LOTCM).

3 — Se a peticao inicial esta assinada por quem detêm capacidade para interpor

recursos junto ao TCM nos termos da LOTCM (art. XX). Se estiver firmada por

procurador (ex.: advogado/procurador), verificar se juntou procuracao;

3 — Se existe despacho da presidéncia do TCM recebendo o recurso;

4 — 0 que o recorrente esta contestando, ou seja: quaffs os pontos da decisao

recorrida que ele esta contestando. Obs.: aqueles itens que nao foram

contestados/questionados pelo recorrente nao poderao ser objeto de exame no

recurso, sob pena de caracterizar decisao ultra petita. Ou seja, o analista nao

precisarâ analisar todo o processo de novo (o que geralmente acontece), mas

fixar-se nas questOes levantadas pelo recorrente, objeto do recurso, sob pena

de "retrabaiho;

5 — Se as razOes do recurso e os documentos anexados pelo recorrente sanam

(em todo ou em parte) as irregularidades do processo. Se sanam no todo:

provimento. Se sanam apenas parte: provimento parcial. Se nao sanam: nao

provimento (desprovimento ou improvimento).
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00023
IMPORTANTE: Caso o analista descubra — durante o exame do recurso - uma

nova irregularidade, que nâo foi levantada no processo original, devera abrir

vista ao recorrente, sob pena de provocar uma verdadeira reformatio in pejus

(reforma para pior), o que contraria os principios gerais do processo, em

especial o principio do contraditOrio e da ampla defesa.
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ROTEIRO PARA OS EMBARGOS DE DECLARACAO
	 00024

"CHECK-LIST"

VERIFICAR:

1 — Se os embargos foram opostos tempestivamente de conformidade corn a

Lei Estadual n° 15.598/07 (LOTCM — art. 39, §1°);

2 — Se peticão inicial estä assinada por quern detêm capacidade para interpor

recursos junto ao TCM nos termos da LOTCM. Se estiver firmada por

procurador (ex.: advogado/procurador), verificar se juntou procuracAo;

3. Se existe despacho da presidència do TCM quanto ao recebimento ou nao

dos Embargos;

Se os embargos tratam de omissao, obscuridade e contradicao em relacäo

decisão do TCM;

Se do exame dos requisitos acima resultar em efeitos infringentes (art. 39,

§3° / LOTCM), condicäo em que os embargos deveräo ser analisados como

tais.
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00025MODELO DE CA DE PPA

PROCESSO N°:

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE

ASSUNTO	 : PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 200

CERTIFICADO DE AUDITORIA N.° 

Por meio dos presentes autos e submetido a apreciacao
desta Corte de Contas o Plano Plurianual do Municipio de 	 , para o
period° de	 autuado nesta Casa, em

0 Plano Plurianual desta Municipalidade foi aprovado
pela Lei n°	 de

Quando da incluse- a exclusao ou alteracão de Wes
orgamenterias e de suas metas, autorizada no Art. 	 , da presente Lei que
dispOe sobre o Plano Piurianual , deverao ocorrer por meio de Lei Especifica.

Foi enviado documento comprovando o que determina o
Paragrafo Unico do Art. 48 da L.R.F. — "A transparéncia sere assegurada
tambem mediante incentivo a participacao popular e realizacao de audiéncias
pUblicas, durante os processos de elaboracäo e de discussâo dos pianos, lei de
diretrizes orcamenterias e orcamentos".

A Constituicao Federal em seu artigo 165, item I, § 1° e a
Constituicäo Estadual artigo 110 § 1°, estabelecem que por iniciativa do Poder
Executivo, devere ser instituido o Plano Plurianual, onde sereo determinados
de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administracão
pOblica para despesa de capital e outras delas decorrentes e para as relatives
aos programas de duracao continuada.

Chamamos a atencao para o artigo 35 § 2°, item I, das
DisposicOes Constitucionais Transit&las (C.F.) estabelecendo que o Plano
Piurianual deve	 abranger o primeiro exercicio financeiro do	 mandato
subsequente e devere ser aprovado ate o final do primeiro exercicio financeiro
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0 piano apresentou os programas, objetivos, awes e
metas financeiras, detaihando as metas fisicas de forma incoerente e não
especificando os produtos a serem executados nos exercicios.

Lembramos que o Plano nä° é por si SO executével e que
as realizacOes dos investimentos contidas, ficam a dependancia de sua
inclusäo na Lei de Diretrizes Orcamentârias e Orcamento Anual, podendo ser
renovado de ano a ano, quando deveräo ser tomadas as medidas de correcao
e ajustamento, permitindo previsOes 	 de realizacties futuras, bem como
assegurar a continuidade na apropriacão dos recursos.

AUDITORIA DE AVALIACÂO DE CONTAS DE

GOVERNO, em Goidnia, de	 de 200 .

00026
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MODELO DE CA DE ALTERACAO DE PPA	 00027

PROCESSO N°

MUNICiP10

ASSUNTO

PERiODO

CHEFE DE GOVERNO

: ALTERACAO DO PLANO PLURIANUAL

: EXERCICIO DE 2008

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° : 

Depois de vistos e examinados os presentes autos, e

submetido a manifestagao deste Egregio TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICIPIOS, acerca da Lei Municipal n° 215, de 26 de novembro de 2007, do

Municipio de XXXXXXX, que dispOe sobre as alteracOes ocorridas no Plano

Plurianual para o periodo de 2006 a 2009, autuado em 23/01/2008

A Constituicao Federal em seu artigo 165, item I, § 1° e a

Constituicao Estadual artigo 110 § 1°, estabelecem que por iniciativa do Poder

Executivo, clever-6 ser instituido o Plano Plurianual, onde sera() determinados

de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administracao

pUblica para despesa de capital e outras delas decorrentes e para as relativas

aos programas de duracao continuada. e no artigo 35 § 2°, item I, das

DisposicOes Constitucionais TransitOrias (C.F.) estabelecendo que o Plano

Plurianual deve abranger o primeiro exercicio financeiro do mandato

subseqiiente e devere ser aprovado ate o final do primeiro exercicio financeiro.

Quando da inclusao, exclusao ou alteracao de acties

orcamenterias e de suas metas, deverao ocorrer por meio de Lei Especifica.

Consta dos autos a Certidao da Camara Municipal

atestando a votacao e o parecer final do Legislativo e o documento

comprobatOrio de sua publicacao.
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CERTIFICA esta AUDITORIA DE AVALIACAO DE

CONTAS DE GOVERNO que pode o TRIBUNAL DE CONTAS DOS

MUNICIPIOS, pelos membros integrantes de seu Colegiado, registrar a Lei n°

215/2007, que dispOe sobre as alteracties ocorridas no Plano Plurianual do

Municipio de XXXXXX, para o period° de 2006 a 2009, considerando que as

alteracties procedidas, via lei, sac) compatIveis passando a integrar o PPA.

Ressalva-se que as alteracOes do piano

apresentaram os programas, objetivos, acifies e metas financeiras, detaihando

as metas fisicas de forma incoerente sem especificar os produtos a serem

executados nos exercicios.

Alerta-se que o Plano nao é por si SO executâvel e

que as reaiizacOes dos investimentos contidas, ficam a dependencia de sua

inclusâo na Lei de Diretrizes Orcamentarias e Orcamento Anual, podendo ser

renovado de ano a ano, quando deverao ser tomadas as medidas de correcao

e ajustamento, permitindo previsOes de realizacties futuras, bem como

assegurar a continuidade na apropriacao dos recursos.

AUDITORIA DE AVALIACÃO DE CONTAS DE GOVERNO,

em Goiania, aos

Analista de Contas

Auditor

00028
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MODELO DE CA PARA LDO/LOA:
	 0'0029

PROCESSO N°
MUNICiP10	 •
ASSUNTO	 : ORCAMENTO PARA 0 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009
CHEFE DE GOVERNO (2008) :
CPF	 •
CHEFE DE GOVERNO (2009) :
CPF

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 

Depois de vistos e examinados os presentes autos, contendo a Lei Municipal
n° 338/08, de 09/06/08, que dispOe sobre as diretrizes para a elaboragao da lei orgamentAria e
a Lei Municipal n° 342/08, de 14/10/08, que estima a receita e fixa a despesa do MUNICIPIO

DE XXXXX, para o exercfcio de 2009, em R$ 5.778.895,00 (CINCO MILHOES, SETECENTOS
E SETENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), constatou-se:

I — PLANO PLURIANUAL

Em face das disposigOes da Constituigao Federal, art. 165, item I e
Constituigao Estadual, art. 110, § 1°, o municfpio de XXXXXX teve institufdo seu Plano
Plurianual Lei n° 289/05, de 30/12/05, para o perfodo de 2006/2009, autuado nesta Corte de
Contas, por meio do processo n° 01864/06.

0 Plano Plurianual estabeleceu as diretrizes, objetivos e metas da
Administragao PUblica para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para aquelas
referentes a programas de duragao continuada.

II - DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS

As diretrizes orgamentarias constituem um conjunto de instrugOes, a fim de
que o governo possa concretizar suas agOes orientando a elaboragao e a execugao do
orgamento.

01. Foi juntada a Certidao da Camara Municipal atestando a votagao, o parecer final do
Legislativo acerca dessa Lei e o documento comprobat6rio de sua publicagao;
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Foi programado em Reserva de Contingencia, o valor de R$ 67.132,35, para atendimento

de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme determina o

art. 5°, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Consta dos autos a documentagao comprobatOria do cumprimento ao disposto no § Onico,

art. 48 (transparencia /audiencias 	 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Nao foi apresentado o Anexo de Metas Fiscais para o exercicio de 2009, infringindo o

estabelecido nos arts. 4°, § 1/LRF e 1°, § 3°, inc. V, da RN 007/08, ficando o ente sujeito

sangao prevista no art. 5°, § 1° da Lei Federal n° 10.028/00 c/ c art. 49, II/ LOTCM;

Nao foi apresentado o Anexo de Riscos Fiscais para o exercicio de 2009, infringindo o

estabelecido nos arts. 4°, § 3°/ LRF e 1°, § 3°, inc. VI, da RN 007/08, ficando o gestor sujeito e

sangao prevista no art. 47-A, XIV/ LOTCM;

06. Constam as regras para limitagao de empenho, nos termos do art. 9° da LRF , no art. 26;

III - DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL

Conforme art. 8°, da presente Lei Orgamentaria, foi autorizada a abertura de creditos

suplementares ate o limite de 60% do total da despesa fixada, ou seja, R$ 3.467.337,00;

Nao consta na Lei Orgamenteria autorizacao para realizagao de operagOes de credit° por

antecipagao da receita;

A despesa de capital fixada foi no valor de R$ 590.407,00, e nao houve previsao de

operagOes de creditos classificadas como receita ;

Nao foi elaborada conforme o que determina a Lei n° 4.320/64, visto que as despesas

nä° foram programadas por Orgaos do Governo e Unidades Orgamenterias;

Na despesa foi programado - Sentengas Judicierias - perfazendo o total de R$ 56.100,00,

consoante o art. 100, § 1° da CF;

Ficou previsto para gastos corn pessoal o percentual de 58,67% da RCL, sendo: 6,88%,

para o Legislativo e 51,79%, para o Executivo; Alerta-se que a previsao para o montante da

despesa corn pessoal do Poder Legislativo ultrapassou o limite de 6% (Alinea "a", inciso III, do

Art. 20 da LRF), devendo o gestor adequar tal percentual ao limite da lei durante a execucao

orgamenteria;

00030
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00031
Foi programado percentual de 31,30% na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino, que

devera ser observado na execucao orcamentaria;

Foi programado para a SaCide o percentual de 16,17 %;

Nao foi juntada a documentacao comprobatOria do cumprimento ao disposto no § 3°, art.
12° (estudo, estimativas de receita e memOria de calculo), da Lei de Responsabilidade Fiscal,
infringindo o art. 1.°, § 1.°, II, "k" da RN 007/08, ficando o gestor sujeito a sancao prevista no
art. 47-A, XIV/ LOTCM;

Foi apresentado documento comprobatOrio determinado pelo paragrafo Unico do art. 48°

(transparancia/ audiancia pUblica) da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Foi apresentado o anexo de que trata o inciso I do art. 5° da Lei de Responsabilidade

Fiscal; ou seja, o demonstrativo da compatibilidade da programacao dos orcamentos corn os

objetivos e metas constantes do documento de que se trata o § 1° do art. 4°;

Foi juntada a Certidao da Camara Municipal atestando a votacao, o parecer final do

Legislativo acerca dessa Lei e o documento comprobatOrio de sua publicacao;

Foi confeccionado o Quadro de Detalhamento da Despesa, especffico para o Programa de

Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da

Educacao — FUNDEB, no valor de R$ 450.000,00. No Resumo Garai da Receita foi prevista a

restituicao no mesmo valor;

Foi programado em Reserva de Contingencia, o valor de R$ 67.132,35, para atendimento

de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme determina o

art. 5°, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Na LOA, conforme o Quadro de Detalhamento da Despesa (fls. 161,175) foram previstas

despesas para fundos e/ ou autarquias, a saber:

FUNDEB R$ 450.000,00

FMS R$ 1.352.225,00

FUNPAR R$ 181.000,00

FMAS R$ 213.560,00

Receita orcada nos Oltimos exercfcios foi:

2006 2007 % 2008 % 2009 %

4.200.000,00 4.663.295,00 11,03 4.937.919,44 5,88 5.778.895,00 17,03
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A receita arrecadada nos Ciltimos exercfcios, a saber:

2005 2006 % 2007

3.881.384,12 4.785.946,48 23,30 5.088.249,55 6,31

Despesa realizada nos Oltimos exercfcios foi:

2005 2006 % 2007 %

3.875.567,34 4.705.918,58 21,42 4.883.946,62 3,78

19. Foram programadas pelo municipio as contas retificadoras das receitas do FUNDEB,

consoante a Lei n° 11.494/07, de 20 de junho de 2007, assim discriminadas:

IMPOSTO LEGISLACAO
VALOR DA
RECEITA

PREVISTA NA
LOA

% (Lei
11.494/0

7)

VALOR
APURADO

PARA
DEDUQA0

VALOR DA
DEDUCAO
PREVISTA

NA LOA

DIFERENCA
(+) / (-)

F.P.M.

Art 159, inciso
I, alinea
"b"/C.F 3.850.000,00 20 770.000,00 770.000,00 0,00

I.C.M.S.LC
-87/96

L.C. n°
87/96(Lei
Kandir) 5.500,00 20 1.100,00 1.100,00 0,00

I.C.M.S.
Art. 158,
inciso IV/C.F. 846.500,00 20 169.300,00 169.400,00 100,00

I.P.I.

Art. 159,
inciso II c/c
L.C. n° 61/89,
art 58 4.730,00 20 946,00 946,00 0,00

I.T.R.
Art 158, inciso
111/C.F 1.650,00 20 330,00 330,00 0,00

I.P.V.A.
Art 158, inciso
III/C.F 17.820,00 20 3.564,00 3.564,00 0,00

Obs.: Ressaltamos que o valor constante da conta retificadora da Receita do

FUNDEB (ICMS) demonstrado no Resumo Geral da Receita, diverge do percentual previsto na

Lei n° 11.494/07, devendo ser acompanhado durante o exercfcio.

CERTIFICA a AUDITORIA DE AVALIACAO DAS CONTAS DE GOVERNO,

que pode o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiPIOS, pelos membros integrantes de seu

Colegiado, considerar a Lei de Diretrizes Orcamentarias n° 338/08, do Municipio de XXXXXX,

imprOpria ao acompanhamento e controle da execucao orcamentaria, tendo em vista a

ausancia do Anexo de Metas Fiscais conforme item 11-4 supra. Considerar ainda, a Lei

Orcamentaria Anual n° 342/08, prOpria ao acompanhamento e controle da execucäo

orcamentaria corn as informacOes e ressalvas constantes no referido Certificado de Auditoria.

Incumbe a Superintendancia de Secretaria, nos termos do regimento interno

deste Tribunal, proceder a retirada, por cOpia autantica, da capa do processo, dos documentos,

bem como da ResoILO() que apreciar este orcamento, e ainda deste Certificado de Auditoria,

para instauracao do processo de IMPUTACAO DE MULTAS, ao Sr. XXXXXXXXX, Prefeito

Municipal de XXXXXXX, portador do CPF XXXXXXXX, nos seguintes valores:
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Correspondente a 30% dos vencimentos anuais do Gestor, corn base no

art. 5°, § 1° da Lei Federal n° 10.028/00, c/c art. 49, II/LOTCM, em face do descumprimento dos

arts. 4.°, § 1°/LRF e 1°, § 3°, inc. V, da RN 007/08, uma vez que a LDO nao contem o Anexo de

Metas Fiscais, consoante constatado no item 11-4 supra.

R$ 400,00 (2% de R$ 20.000,00), corn base no artigo 47-A, X1V/LOTCM,

tendo em vista que o Gestor nao cumpriu os arts. 4°, § 3°/LRF e 1°, § 3°, inc. VI, da RN 007/08,

uma vez que a LDO nao contern o Anexo de Riscos Fiscais, consoante constatado no item 11-5

supra, assim como por nao comprovagao do cumprimento do paragrafo 3°, do art. 12° da Lei de

Responsabilidade Fiscal, conforme constatado no item III-9 supra;

AUDITORIA DE AVALIACAO DAS CONTAS DE GOVERNO DO TRIBUNAL

DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania, aos 09 de junho de 2009.

Revisado por: De acordo:

Maria Celma Vilela
Estagiaria

Ana Karla G. Lostracco
Analista de Contas

Carlos L. de A. Paiva
Auditor

OBS. Quando a previsao de suplemenatagao for de 100%, usar no final dos
CAS dos orgamentos o seguinte alerta:

Alerta-se aos Poderes locals que a autorizagao para abertura de
creditos adicionais de natureza suplementar em ate 100% do orgamento,
significa que o Executivo nao necessitara pedir autorizagao a Camara para
abrir esses creditos durante a execugao orgamentaria. Embora a medida nao
encontre Obice na legislagão acerca da matêria, posto que os creditos nao sac)
ilimitados, mas atrelados a urn percentual previsto (no caso, em 100%), tal
pratica retira do Legislativo o poder de examinar e discutir previamente a
suplementagao desses creditos, deixando ao alvedrio do chefe do Executivo a
destinagao dos recursos a serem aplicados, o que acaba enfraquecendo o
debate politico — que deve ser permanente — dentro da area das politicas
implementadas quando da elaboragao da LOA, numa visao de gestäo
responsavel, planejada e transparente.
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MODELO DE BALANCO GERAL (APROVAPAO)

PROCESSO N°

INTERESSADO	 : Prefeitura Municipal de

ASSUNTO	 : Contas de Governo

EXERCICIO

CHEFE DE GOVERNO	 :
CPF

CERTIFICADO DE AUDITORIA N°

Trata-se da analise e avaliacao das Contas de Governo -

BALANCO GERAL - do municipio de XXXXXXXX, relativas ao exercicio

financeiro de XXXXX (processo n.° XXXX), apresentadas a este Tribunal pelo

Sr XXXXX, na condicao de Prefeito Municipal.

0 Poder Legislativo, diretamente, ou corn auxIlio dos

Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do

Ministerio PUblico, fiscalizarao o cumprimento das normas estabelecidas na Lei

Complementar n° 101/00, em seu artigo 59.

A Constituicao Federal manteve a missao deste TCM de

apreciar as contas do Governo Municipal mediante parecer previo. E este,

embora seja uma peca de carater tecnico, contendo resumo critic° da gestao

governamental no seu conjunto, continua a ser submetido ao Legislativo, a

quem detem a titularidade para julgar as contas do Executivo.

I — DA TEMPESTIVIDADE DE PRESTACAO DE CONTAS:

A apresentagao das contas ocorreu em ---- de abril de ----,

estando, portanto, dentro/fora do prazo estipulado no inciso X, do art. 77 da

Constituicao Estadual.
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II — DA MANIFESTACAO DA AUDITORIA DE CONTAS

DE GOVERNO:

Ap6s anelise inicial, efetuada neste Balango Geral, foram

constatadas falhas e omissOes que levaram este Tribunal a abrir vista dos

autos ao Prefeito Municipal de XXXXX para que tivesse a oportunidade de

sanar as irregularidades apontadas no Despacho n° )(XXX (fls. XX).

Em atendimento as diligéncias foram anexados os

documentos de fls. XX, dos quais faremos as seguintes consideragOes:

(consideragOes)

Dos aspectos orgamenterio, financeiro e patrimonial, dos

dados que compOem a presente prestagäo de contas, temos:

DAS DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL:

A Lei n° XXX, que estabeleceu as diretrizes orgamenterias

para XXX, orientou a elaboragão da proposta da Administragáo PUblica

Municipal, consolidada na Lei Orgamenteria n° XXX, que estimou a Receita e

fixou a Despesa em R$ XXXX, autorizando em seu art. )0(X, a abrir, durante o

exercicio, creditos suplementares ate o limite de XXX, temos:

Valor autorizado	 R$

Valor executado	 R$

DA MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA:

Da anelise da movimentagao orgamentaria do exercicio

verificamos que a Receita estimada foi de R$ 	 , dos quais foram
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arrecadadas R$ 	 , gerando urn (superavit/deficit) de arrecadacao de R$

0 Balanco Orcamenthrio evidenciou que no exercicio de ---

- a Receita arrecadada foi de R$ 	 , enquanto a despesa realizada totalizou

R$	 , perfazendo urn (super6vit/deficit) de execucao orcamentaria da ordem

de R$

DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA:

A movimentacâo financeira entre a receita e a despesa

orcamentaria e extra orcamentaria, resultaram nos seguintes valores:

Saldo do exercicio anterior:

- Receita orcamentaria

Receita Extra-Orcamentâria

Total da Receita

Despesa Orcamentâria

Despesa Extra-Orcamenthria

- Saldo para o exercicio seguinte

Total da Despesa

DA DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS:

As VariacOes Patrimoniais do exercicio evidencia urn

(superâvit/d6ficit) da ordem de R$ 	  Significa que para as Variaciies Ativas

de R$ 	 , as VariacOes Passivas foram de R$ 	

Durante o exercicio o municipio de 	  empenhou R$

que distribuidos em termos percentuais e por categorias econOmicas, temos:

DESPESAS CORRENTES:
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0 0 0 3 7Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL:

Investimentos

Dos investimentos e Inversties Financeiras, que resultaram na incorporacao

dos bens:

Bens MOveis

Bens ImOveis

Bens de Natureza Industrial

A realizacão de Bens de uso comum do povo (Obras

PUblicas), não incorporaveis ao PatrimOnio ocorreram no montante de R$

xxxxx.

DA DIVIDA ATIVA:

A inscricao em Divida Ativa no valor de R$ XXXXX

representa contabilmente urn fato permutativo resultante de transferencia de

um valor não recebido no prazo estabelecido, e cabe ao Orgao competente

apurar a liquidez e certeza do credit°, observando o que preceitua os artigos 11

e 13 da Lei Complementar n° 101/00

DA DIVIDA FLUTUANTE:

Pode-se conceituar a divida flutuante, tambem denominada

divida não consolidada, corn aquela contraida pelo ente por um periodo

limitado de tempo, quer na sua condicao de administrador de bens de terceiros

confiados a sua guarda, quer para atender as momentaneas necessidades de

caixa. Segundo a Lei Federal n° 4.320/64, art. 92, a divida flutuante
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compreende Os restos a pagar (excluidos os servicos de dfvida), as servicos de
divida a pagar, as depasitos e os dêbitas de tesouraria.

RESTOS A PAGAR:

Saldo do Exercicio anterior
Inscrigâo
Baixa
Saldo para o exercicio seguinte

DEPOSITOS:

Saldo do exercicio anterior
Inscricäo
Baixa
Saldo para o exercicio seguinte

DEBITOS DE TESOURARIA:

Saldo do exercicio anterior
Inscricao
Baixa
Saldo para o exercicio seguinte

DiVIDA FLUTUANTE/DISPONIBILIDADE DE CAIXA:

No decorrer do presente exercicio evidenciamos que a
Inscricäo de Restos a Pagar, somada as inscricOes dos demais compromissos
que compoem a Divida Flutuante, resultaram no total de R$ )00(X, para uma
disponibilidade financeira de R$ XXXXXX.

DA DIVIDA FUNDADA INTERNA:
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A divida pCiblica consolidada ou fundada compreende os

compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraidos para atender

a desequilibrio orcamentârio ou a financiamento de obras e servicos pUblicos,

segundo a Lei Federal n° 4.320/64, art. 98.

Saldo do exercicio anterior

Inscricäo

Baixa

Saldo para o exercicio seguinte

DO BALANCO PATRIMONIAL:

0 balanco patrimonial evidencia a posicao das contas que

constituem o ativo e o passivo, demonstrando uma posicão estãtica dos bens,

direitos e obrigacties e evidenciando o saldo patrimonial em determinado

momento, assim demonstrado:

Ativo Financeiro	 R$

Ativo Permanente	 R$

TOTAL	 R$

Os bens e direitos cresceram/descreceram em %

Passivo Financeiro	 R$

Passivo Permanente 	 RS

TOTAL	 R$

As Obrigacôes e dividas cresceram/descreceram em %
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Constatamos que o BaIan° Patrimonial revela urn (Ativo

Real Liquido/Passivo Real Descoberto) na ordem de R$	 Enquanto o seu

Ativo foi de R$ o seu Passivo foi de R$

DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

A aplicacao de recursos na manutencao e desenvolvimento

do ensino, no exercicio de xxx foi de R$ xxxxx, correspondendo ao percentual

de xx % da receita de impostos, compreendida a resultante de transferencias,

(atendendo/näo atendendo) ao determinado no art. 212/CF.

A aplicacão em awes e servicos pUblicos de saide foi da

ordem de R$ )00(X, correspondendo a % do produto de arrecadagão a que se

refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, alinea "b" e §

3° da CF, (cumprindo/nao cumprindo) o limite minimo de aplicacao, prescrito na

Constituicao Federal.

DA DESPESA COM GASTOS DE PESSOAL:

A despesa total corn pessoal, durante o exercicio de ----, foi

da ordem de R$ )000(X, correspondendo ao percentual de da Receita

Corrente Liquida, sendo que a despesa do Poder Executivo atingiu o valor de

R$ , correspondendo ao percentual de 5 da RCL, e do Poder Legislativo

importou em R$, correspondendo ao percentual de %, estando de acordo corn

o limite previsto no art.20, Ill, letras "a" e "b" da Lei Complementar n° 101/00.

DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

No decorrer do presente exercicio de 200X evidenciamos

que a inscricáo em Restos a Pagar foi na ordem de R$ XXX, para uma

Disponibilidade Financeira efetiva de R$ XXX, (suficiente/insuficiente) para

pagamento das dividas assumidas.
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(No Ultimo ano de gestic) - art. 42)

Estabelece o 42 da LC 101/00 que a vedado ao titular de

Poder ou &go, nos dois Oltimos quadrimestres do seu mandato, contrair

obrigacao de despesa que nao possa ser cumprida integralmente dentro dele

sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. A inscricao no

periodo de 01/05 a 31/12/ , pelo MunicIpio de 	 , foi na ordem

de R$	 , para uma disponibilidade financeira de R$ 	 , suficiente

para pagamento das dividas assumidas.

Isto posto,

CERTIFICA a AUDITORIA DE AVALIACAO DE CONTAS

DE GOVERNO - AACG, que pode o TRIBUNAL DE CONTAS DOS

MUNICIPIOS, pelos membros integrantes do seu Colegiado, corn base nas

razOes acima, manifestar a Camara Municipal respectiva que o Man° Geral

representa adequadamente a posicao financeira, orcamentaria e patrimonial

em 31 de dezembro de XXXX, bem como o resultado das operacties, de

acordo corn os principios fundamentals de contabilidade aplicados

Administracao PUblica, estando as contas prestadas Sr. Prefeito Municipal de

XXXX, em condicOes de ser aprovadas.

Evidencia-se outrossim que a Auditoria 	 considerou os

documentos de fls. XXX a XXX sob o aspecto da veracidade ideolOgica

presumida

Incumbe a Superintendancia de Secretaria encaminhar

cOpia do parecer previo deste TCM ao Ministerio POblico institucional para as

providencias que julgar necessarias. (**)

AUDITORIA DE AVALIACAO DE CONTAS DE GOVERNO

DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania, aos XX do mas

de XXXX de 200X.
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Analista de Contas
	 00042

Auditor

(**) Em caso de ressalvas ou apuragao de irregularidades no balango
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MODELO DE BALANCO GERAL (REJEICAO) 	 00043

PROCESSO N°
INTERESSADO	 : Prefeitura Municipal de
ASSUNTO	 : Contas de Governo
EXERCICIO
CHEFE DE GOVERNO	 :

CERTIFICADO DE AUDITORIA N°

Trata-se da angse e avaliacão das CONTAS DE

GOVERNO alusivas ao exercicio financeiro de 2008 do municipio de

XXXXXXXX (Balanco Geral de 2008), de responsabilidade do Sr. XXXXXXX,
autuadas sob o n. xxxxxxx.

0 Poder Legislativo, diretamente, ou corn auxilio dos

Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do

Ministerio Publico, fiscalizarâo o cumprimento das normas estabelecidas na Lei

Complementar n° 101/00, em seu artigo 59.

A Constituicão Federal manteve a missao deste TCM de

apreciar as contas do Governo Municipal mediante parecer prêvio. E este,

embora seja uma peca de carâter têcnico, contendo resumo critico da gestáo

governamental no seu conjunto, continua a ser submetido ao Legislativo, a

quem detern a titularidade para julgar as contas do Executivo.

I — DA TEMPESTIVIDADE DE PRESTACAO DE CONTAS

A apresentacao das contas ocorreu em ---- de abril de ----,

estando, portanto, dentro/fora do prazo estipulado no inciso X do art. 77 da

Constituicao Estadual.

II — DA MANIFESTACAO DA AUDITORIA DE CONTAS DE GOVERNO
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Apo* anâlise inicial, efetuada neste Mary Geral, foram

constatadas falhas e omissees que levaram este Tribunal de Contas a abrir

vista dos autos ao Sr. Prefeito Municipal de XXXXXXXX para que tivesse a

oportunidade de sanar as irregularidades indicadas no Despacho no xxx, de fls.

xxx.

Em atendimento as diligdncias,	 foram anexados os

documentos de fls. xxx, dos quais faremos as seguintes consideracties:

(consideragOes...)

Assim,	 dos aspectos orcamentario, financeiro e

patrimonial, dos dados que comptiem a presente prestacão de contas, temos:

1. DAS DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL

A Lei n°	 que estabeleceu as Diretrizes Orcamenthrias

para	 orientou	 a elaboracäo	 da proposta	 da Administracão PUblica

Municipal, consolidada na Lei Orcamenthria n° 	 , que estimou a Receita e

fixou a Despesa em R$ 	 , e autorizou em seu art. ----, a abrir, durante o

exercicio creditos suplementares ate o limite de 	 , temos:

- Valor autorizado	 R$

-Valor executado	 R$

2. DA MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA

Da anâlise da movimentacão orcamentaria do exercicio

verificamos que a Receita estimada	 foi de R$	 , dos quais foram

arrecadadas R$ 	 , gerando um (superàvit/deficit) de arrecadacdo de R$ 	

0 Balanco Orcamentârio evidenciou que no exercicio de ---

- a Receita arrecadada foi de R$ 	 , enquanto a despesa realizada totalizou



45 0 0 0 4 5
R$	 , perfazendo urn (superâvit/d6ficit) de execucao orcamentaria da ordem

de R$	 (cumprindo/descumprindo) o § 1° do art.1° da LC 101/00.

3. DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA

A movimentacao financeira entre a receita e a despesa

orcamenthria e extra orcamentkia, resultaram nos seguintes valores:

Saldo do exercicio anterior:

Receita orcamentkia

-Receita Extra-Orcamentãria

Total da Receita

Despesa Orcamentaria

Despesa Extra-Orcamentaria

- Saldo para o exercicio seguinte

- Total da Despesa

4. DA DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

As VariacOes Patrimoniais do exercicio evidencia urn

(superâvit/dèficit) da ordem de R$ 	 . Isso significa que para as VariacOes

Ativas de R$ 	 , as Variacties Passivas foram de R$ 	

Durante o exercicio o municipio de 	  empenhou R$

que distribuidos em termos percentuais e por categorias econOrnicas, temos:

DESPESAS CORRENTES:

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL:
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Investimentos

Dos investimentos e Inversties Financeiras, que resultaram na incorporageo

dos bens:

Bens MOveis

Bens ImOveis

Bens de Natureza Industrial

A realizacão de Bens de use comum do povo (Obras

POblicas), nao incorporeveis ao PatrimOnio ocorreram no montante de R$

xxxxx.

5. DA DIVIDA ATIVA

A inscricao em Divida Ativa no valor de R$	

representa contabilmente um fato permutativo resultante de transferencia de

urn valor não recebido no prazo estabelecido, e cabe ao orgao competente

apurar a liquidez e certeza do crklito, observando o que preceitua os artigos 11

e 13 da Lei Complementar n° 101/00.

RESTOS A PAGAR:

Saldo do Exercicio anterior

Inscriceo

Baixa

Saldo para o exercicio seguinte

DEPOSITOS:

Saldo do exercicio anterior

Inscriceo

Baixa

Saldo para o exercicio seguinte
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DEBITOS DE TESOURARIA:

Saldo do exercicio anterior

Inscricão

Baixa

Saldo para o exercicio seguinte

6. DA DIVIDA FLUTUANTE/DISPONIBILIDADE DE CAIXA

No decorrer do presente exercicio evidenciamos que a

Inscricão de Restos a Pagar, somada as inscricees dos demais compromissos

que comp6em a Divida Flutuante, resultaram no total de R$ 	 , para uma

disponibilidade financeira de R$ 	

7. DA DIVIDA FUNDADA INTERNA:

A divida pUblica consolidada ou fundada compreende os

compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraidos para atender

a desequilibrio orcamentario ou a financiamento de obras e servicos

segundo a Lei Federal n° 4.320/64, art. 98.

Saldo do exercicio anterior

Inscricâo

Baixa

Saldo para o exercicio seguinte

8. DO BALANCO PATRIMONIAL:

0 balanco patrimonial evidencia a posicao das contas que

constituem o ativo e o passivo, demonstrando uma posicão estâtica dos bens,

direitos e obrigacOes e evidenciando o saldo patrimonial em determinado

momento, assim demonstrado:

Ativo Financeiro	 R$
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Ativo Permanente
	

R$

TOTAL
	

R$

Os bens e direitos cresceram/descreceram em %

Passivo Financeiro	 R$

Passivo Permanente	 RS

TOTAL	 R$

As ObrigagOes e dividas cresceram/descreceram em %

Constatamos que o Balanco Patrimonial revela urn (Ativo

Real Liquido/Passivo Real Descoberto) na ordem de R$ ----. Enquanto o seu

Ativo foi de R$ o seu Passivo foi de R$

DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

A aplicacão de recursos na manutencao e desenvolvimento

do ensino, no exercicio de ----, foi de R$ 	 correspondendo ao percentual de

XX% da receita de impostos, compreendidas a resultante de transferéncias,

atendendo/não atendendo ao determinado no art. 212/C.F.

A aplicacão em awes e servicos pilblicos de sailde foi da

ordem de R$	 , correspondendo a XX% do produto de arrecadagão a que

se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, alinea "b"

e § 3° da CF, cumprindo/näo cumprindo o limite minim° de aplicacdo, prescrito

na Constituicao Federal.

DA DESPESA COM GASTOS DE PESSOAL:

A despesa total corn pessoal, durante o exercicio de ----, foi

da ordem de R$	 , correspondendo ao percentual de XX% da Receita

Corrente Liquida, sendo que a despesa do Poder Executivo atingiu o valor de

R$ , correspondendo ao percentual de 5 da RCL, e do Poder Legislativo



49

00049
importou em R$, correspondendo ao percentual de %, estando de acordo corn

o limite previsto no art.20, III, letras "a" e "b" da Lei Complementar n° 101/00.

11. DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

No decorrer do presente exercicio de 2008, evidenciamos

que a inscricao em Restos a Pagar foi na ordem de R$ 	 , para uma

Disponibilidade Financeira efetiva de R$ 	 , (suficiente/insuficiente) para

pagamento das dividas assumidas.

Nesse contexto, o artigo 42 da LC.101/00 veda ao titular de

Poder ou Orgao (referido no art. 20 daquele diploma legal), nos Ciltimos dois
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigagao de despesa que nao

possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem

pagas no exercicio seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa

para este efeito. A inscricao no period° de 01/05/08 a 31/12/08, pelo municipio

de 	  foi na ordem	 de	 R$	 ,	 para uma

disponibilidade financeira de R$	 , insuficiente para pagamento das

divides assumidas.

Isto posto,

CERTIFICA a AUDITORIA DE AVALIACAO DE CONTAS

DE GOVERNO, que pode o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS,

pelos membros integrantes do seu Colegiado, coal base nas consideracties

acima, manifestar a Camara Municipal de XXXXXXX o seu parecer pela

REJEI00 das contas de governo, tendo em vista que o Sr Prefeito Municipal

nä° apresentou adequadamente a posicao 	 financeira, orcamentaria e

patrimonial em 31 de dezembro de 2008, consoante se verifica nos itens II.xx,

II.xxx e II.xxxx supra.

Incumbe a Superintend'ancia de Secretaria providenciar

cOpias autenticas dos documentos de fls. )00( a XXXX para instauracao de
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processo de imputagao de debito/multa em desfavor de XXXXXXXXXXXX,
CPF n.° =OM em virtude de (*)

Outrossim, incumbe a Superintendancia de Secretaria

encaminhar cOpia do parecer pravio deste TCM ao Ministerio

institucional para as providéncias que julgar necessarias. (**)

AUDITORIA DE AVALIACAO DE CONTAS DE

GOVERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiPIOS, em Goiania, aos

XX dias do mas de XXXX de 200X.

Analista de Contas

Auditor

(*) Em caso de indicagao de multa/d6bito

(**) Em caso de ressalvas ou apuragao de irregularidades no balango
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MODELO DE CA PARA RECURSOS:

CERTIFICADO DE AUDITORIA N°

Trata-se do Recurso de Revise° interposto pelo Prefeito

Municipal contra a Resolucao RS n° XXXXX, que emitiu parecer pela rejeicao

do balanco geral do exercicio financeiro de XXXX, do municipio de )0(XXXX, e

contra a decisao proferida no recurso ordinerio (RS n.° XXXXX), a qual

manteve a decisão constante do processo original.

0 recurso ordinerio ao Man° Geral do exercicio de 2002

foi desprovido em razeo, tão-somente da rejeicao do balancete do mes de

dezembro de 2002.

I - DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

A referida peca recursal foi recebida pela Presidencia do

Tribunal de Contas dos Municipios, nos termos do artigo 111 c/c artigo 10, §

10, ambos do RI/TCM, consoante Despacho n° XXXX, as fis. XXX.

II — DOS MOTIVOS DA REJEICAO:

0 parecer pela rejeicao das contas ora reexaminadas se

deu em tune° do julgamento pela irregularidade dos balancetes mensais

alusivos aos meses de XXXXX, os quais foram consolidados no balanco geral,

tendo em vista a sistemetica adotada pelo TCM antes de julho de 2004.

III - DAS RAZOES DO RECORRENTE:

Visando sanar a irregularidade motivadora das contas

anuais do exercicio de )00(X, o recorrente encaminhou ado de fls. XXX,

contendo solicitacão para que os presentes autos fossem sobrestados ate a

apreciacão do recurso ao balancete do Ines de dezembro de 2002.



52

IV - DA MANIFESTACAO DA AUDITORIA DE AVALIACAO

DE CONTAS DE GOVERNO:

Esta Auditoria constatou que o balancete do més de

dezembro de 2002 foi devidamente apreciado por este Tribunal de Contas, o

que culminou no parecer pela aprovacao daquelas contas, por meio da

Resolugao n° XXXXX, de XXXXX.

Assim sendo, como o motivo que ensejou o nao provimento

do recurso ordinario (processo n° XXXXX, apensado aos autos originais) nao

mais existe, em funcao da reforma das ResolucOes RS n°.s XXXX e )000(X

(que havia manifestado parecer pela rejeigao das contas de dezembro/2002),

esta Auditoria manifesta pelo provimento do recurso em tela.

Isto posto,

CERTIFICA a AUDITORIA DE AVALIACAO DE CONTAS

DE GOVERNO — AACG que o Tribunal de Contas dos Municipios pode

conhecer do recurso, dar-Ihe provimento no sentido de manifestar a Camara

Municipal de XXXXX o seu parecer pela APROVACAO das contas ora

reexaminadas.

AUDITORIA DE AVALIACAO DAS CONTAS DE

GOVERNO, em Goiania, aos

Analista de Contas

Auditor

0 5 2
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MODELO DE CA DE EMBARGOS DE DECLARACAO:

CERTIFICADO DE AUDITORIA N°:

Cuidam estes autos de EMBARGOS DE DECLARACAO

apostos pelos Srs. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, respectivamente, Secretario

de Financas e Procurador Geral do Municipio de XXXXXXXX, contra decisao

contida na ResoILO° RS n° 08247/07, que emitiu parecer pela rejeicao do

balanco geral de 2005.

Referidos embargos objetivam sanar omissão quanto

origem do valor de R$ 45.839,12, que compOe montante de R$ 57.210,05, o

qual, por sua vez, gerou uma indicacao de dêbito em desfavor do atual Prefeito

Municipal de Goiania, consoante se verifica na parte final da resolucao

embargada.

Preliminarmente, 	 os	 embargos	 foram	 opostos

tempestivamente, uma vez que autuados corn observagão ao prazo constante

do art. 39, § 1 ° da LOTCM. Ausente, no entanto, copia da procuracao do Chefe

de Governo aos embargantes e/ou cOpia do decreto de nomeacao do

Procurador Geral do Municipio, pois quod nonest in actis non est in mundo!

No merito, compulsando os autos, verifica-se as fls. 313 do

balaco geral que a secao competente ao discriminar o valor de R$ 57.210,05,

nao comprovado via extratos bancarios, apresentou a seguinte composicao: R$

287,35 (valor nao comprovado relativo ao FMS), R$ 11.083,58 (valor nao

comprovado em relacao ao FAS) e R$ 45.839,12 (sendo que este Ultimo ficou

sem a sua fonte correspondente).

Comparando o saldo apurado no exerdcio anterior (R$

64.090.397,98), corn o valor transportado para o Balanco Financeiro de 2005,

as fls. 94 a 96, vol. I (R$ 64.044.558,86), verificou-se uma diferenca de R$

45.839,12.

Isto posto,
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CERTIFICA a AUDITORIA DE AVALIACAO DE CONTAS

DE GOVERNO que o TCM pode deliberar o seguinte:

Preliminarmente, pelo conhecimento dos embargos,

ressalvando-se, contudo, quanto a aus gricia de cOpia da procuracao do Chefe

de Governo aos embargantes e/ou cOpia do decreto de nomeacao do

Procurador Geral do Municipio.

No mêrito, pelo provimento dos embargos para

esclarecer que o valor de R$ 45.839,12 origina-se de erro na transposicäo de

saldo disponlvel do exercicio de 2004 para o exercicio de 2005.

Todavia, como os presentes embargos não produziram

efeitos infringentes, fica mantido o parecer pela rejeicao do balanco

reexaminado ante permandncia de falhas e omissOes na resolucão ora atacada

(RS n° 08247/07).

Alerta-se que o julgamento do recurso constante do

processo n° 19170/07 dever6 ser sobrestado ate o julgamento destes

embargos pelo PlenArio do TCM.

AUDITORIA DE AvALIAgAo DE CONTAS DE

GOVERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goidnia aos

21 de maio de 2008.

Analista de Contas

Auditor
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MODELO DE CA DE EMBARGOS DIVERGENTES:

PROCESSO N°
INTERESSADO
ASSUNTO

••
: Embargos de Divergöncia

CERTIFICADO DE AUDITORIA N°

Paradigmas: RS(s) 6837/06; 7990/07, 07618/06, 11424/06 e 06839/06.
Decisdo recorrida: RS 00330/08.

Cuidam os autos de EMBARGOS DE DIVERGENCIA, opostos por

XXXXXXXXXXX, na condicAo de ex-Prefeito Municipal de XXXXXXXX, contra

decisão proferida na Resoluck) RS n° 00330/08, que manifestou parecer pela

rejeicäo do balanco geral alusivo ao exercicio financeiro de 2004, tendo em vista

as falhas apontadas nos itens "1" e "2" a saber: 1) "nao procede a alegacão de que

parte dos Restos a Pagar deixados no period° de 01.05 a 31.12.04, referentes a

renegociacao de divida da CELG e do RPPS, WA° infringem o art. 42 da LRF, vez

que tais dividas foram contraidas pela prOpria administracao 2001/2004 e

renegociadas no final da gestAo, especificamente no Ultimo mds da gestao,

deixando tais dividas para a pr6xima administracão, sem os recursos alocados

para seu pagamento, portanto, prejudicando o Municipio e a administracäo que

assumiu em 2005; 2) tambern na() procede a alegacão de que, estando constando

da LOM do Municipio, dispositivo de que a folha de pagamento poderia ser paga

ate o dêcimo quinto dia Ca do mds seguinte, autorizaria a administracao a não

efetuar tal pagamento em 2004 ou mesmo deixar os recursos suficientes para o

seu pagamento, vez que tais foihas se referem ao exercicio de 2004 e deveriam

ser pagas com recursos do exercicio de 2004, previstos na LDO e LOA do

exercicio, portanto, tambem prejudicando o Municipio e administracão que

assumiu em 2005".
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2. Segundo o embargante, a decisao questionada contraria

julgados semelhantes desta Corte de Contas que recomendaram, outrora,

aprovacsfies de balancos gerais que deixaram certas importancias inscritas em

Restos a Pagar inerentes a foiha de pagamento de dezembro de 2004 e aos

parcelamentos de dividas junto a CELG e ao RPPS. Cita como paradigmas

decisOes proferidas nos recursos interpostos contra as resolucOes dos

balancos gerais de Panama, Jatai, Corumbaiba, Campestre, e Chapadao do

Cêu, alusivos aos exercicios financeiros de 2004, 2002, 2004, 2004 e 2002,

respectivamente.

As fls. 04-06 o embargante apresenta pontos nas

decisOes eleitas como paradigmas que, no seu entender, conflitam corn a

decisao embargada.

Ainda as fls. 06, indo ate as fls. 08, o interessado

esclarece detalhes que, na sua (Mica, aliados as alegacties constantes dos

itens "2" "3" supra, culminariam em decisao favoravel ao municipio de

Castelandia.

Ao final, requer que os embargos sejam recebidos e

suspensos os efeitos da decisao recorrida (art. 40, § 3° da LOTCM) e, de

conseq06ncia, sejam providos no sentido de, efeitos infringentes, reformar a

RS n°. 00330/08.

Encaminhados os autos ao Gabinete da Conselheira

Diretora da 5a. Região para sobrestamento - tendo em vista questOes idénticas

levantadas acerca dos "Restos a Pagar" nos balancos gerais de Goiania e

VianOpolis - a sugestao foi indeferida, consoante despacho de fls. 37, o que

impOe a esta Auditoria o enfrentamento do problema sem os paradigmas

indicados.

Na essència, é o relato.
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Preliminarmente,	 presentes	 os	 requisitos de

admissibilidade estabelecidos no artigo 40/LOTCM. As fls. 33, despacho da

Conselheira Diretora da 5a Regiao pelo cabimento dos embargos.

No mêrito, trata-se de questao que exige cautela, pois o

TCM, ao examinar os Restos a Pagar em final de mandato (art. 42/LRF), o fez

caso a caso, surgindo dai decis6es distintas sobre urn mesmo tema que, na

maioria das vezes, parecem conflitantes, impondo a este Orgao Fiscalizador a

necessidade de uniformizar seus entendimentos nas diversas situacOes que as

contas de governo passaram pelo crivo do Plenkio desta Corte de Contas.

9. Como se verifica nos itens "1" e "2", da resolucao

embargada, os motivos que ensejaram o parecer pela rejeicao das contas de

2004 foram praticamente dois, saber: 0 primeiro, deixar de guitar folha de

pagamento dos servidores no Oltimos mas do exercicio, sob o argumento de

que essa mesma divida poderia ser paga no me's de janeiro do ano seguinte

(no caso, 2005), corn base em Lei Organica local.

0 segundo motivo que ensejou parecer desfavoravel

foi o fato de o gestor de 2001-2004 deixar dividas corn a CELG e corn a

Previdencia pr6pria para serem pagas pelo seu sucessor (gestor 2005-2008),

sob o manto da renegociacao corn aquelas entidades credoras do tesouro

municipal, renegociacao esta realizada no final do mandato de 2004.

Do cotejamento entre a resolucao embargada e os

paradigmas colacionados pelo embargante, constatamos que as teses da

proporcao da folha de pagamento de dezembro/04 em relacao a arrecadacao

mensal do municipio, bem como da relacao entre os Restos a Pagar e o

movimento mensal da folha de pagamento devem ser afastadas, pois a

resolucao embargada nao trata dessa questa°.

12. Da analise do merit° dos embargos: a) Quanto ao item

"9" supra, adotamos a quase totalidade tese exposta na resolucao embargada,

uma vez entendemos que deixar de guitar folha de pagamento dos servidores
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no ultimo mes do exercicio, sob o arqumento de que essa mesma divida 

poderia ser paga no mes de ianeiro do ano seguinte (no caso, 2005),

caracteriza a transferencia da responsabilidade do qestor de 2001-2004 para

seu sucessor (2005-2008), o que configura — de piano - vedacao do art. 

42/LRF, pois essa quitacäo deveria se dar no prOprio exercicio de 2004, corn

recursos alocados para tal fim. Acerca do assunto, nunca é demais frisar que o

TCM apenas admitiu essa flexibilidade no primeiro ano de vigéncia da LC n°

101/00, ou seja em 2000! De IA para cá, a orientacao predominante é de que

näo se aceite a tese pela qual a foiha de pagamento dezembro/2004 possa ser

quitada na gestäo subseq0ente (mesmo o respaldo na Lei OrgAnica local), sob

pena de infringir o artigo 42 da LRF, bem como do artigo 13, parAgrafo Onico da

RN 008/00, deste TCM (a n5o ser que o gestor de 2001-2004 deixe

disponibilidade em Caixa para seu sucessor realizar o pagamento, consoante

alerta o paragrafo Onico do artigo 13, da RN 008/00, deste TCM). Em outras

palavras: o pagamento no decimo dia Otil do mes subseq0ente ao fechamento

do exercicio não enfrenta nenhum Obice nem gera conflito ente a LOM local e a

LRF, desde que haia disponibilidade em Caixa deixada pelo ex-gestor; b) No

que se refere ao fato de o gestor de 2001-2004 deixar dividas corn a CELG e

corn a Previdencia prOpria para serem pagas pelo seu sucessor (gestor 2005-

2008), sob o manto da renegociacao corn aquelas entidades credoras do

tesouro municipal, renegociacao esta realizada no final do mandato de 2004,

adotamos tambern a tese da resolucão embargada, pois entendemos que não

basta renegociar a divida, se nào houver alocacao de recursos para tal mister.

Como n5o houve, a divida renegociada foi herdada ao sucessor,

caracterizando tambem infringer-Ida ao art. 42/LRF. Alias, esse procedimento

vai em sentido contrArio as orientagOes do TCM, as quais foram objeto de

palesta do Diretor Tecnico, Dr. Marcos Borges, durante o "I.° Seminério de

Procedimentos Tecnicos para Encerramento dos Mandatos", realizado neste

ano no Centro de ConvencOes de Goiánia (cf. palestra "Regras Fiscais para o

Encerramento dos Mandatos").

Isto posto,
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CERTIFICA a AUDITORIA DE AVALIACAO DE CONTAS

DE GOVERNO que o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS pode

conhecer dos embargos, no entanto negar-Ihes provimento no sentido de

desconsiderar as teses constantes das RS's n.°s 6837/06; 7990/07, 07618/06,

11424/06 e 06839/06 - acerca da aceitacao "restos a pagar" a descoberto, nas

situacties apresentadas naqueles atos resolutivos- como paradigmas a serem

seguidos nas decisOes desta Corte de Contas, em face das razties

sobejamente demonstradas acima. Assim, para efeito de uniformizacao das

decisOes do TCM acerca da materia, fica mantida a tese exposta na resolucão

ora embargada, no seguintes termos:

I — A folha de pagamento de dezembro, empenhada e

liquidada na gestao 2001-2004 e paga corn recursos da gestao subseqUente

(2005-2008), caracteriza inobservancia a vedacao imposta pelo artigo 42 da Lei

Complementar n.° 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como

inobservancia ao paragrafo Onico do artigo 13 da Resolucao Normativa n.°

008/00, deste TCM.

II — A renegociacao da divida do tesouro municipal corn a

CELG e a Previdencia prOpria, celebrada no final do mandatado de 2004, para

ser paga pela administracao 2005-2008 corn recursos dela mesma, configura-

se como infringencia a vedacâo estabelecida no art. 42 da Lei de

Responsabilidade Fiscal, pois esta caracterizada a assuncao de obrigacao que

nao foi paga integralmente dentro do exercicio de 2004, alern da desobrigacao

de guitar parcelas vincendas sem o aporte de recursos para tal fim.

AUDITORIA DE AVALIACAO DE CONTAS DE GOVERNO,

em Goiania, aos 29 dias do mes de agosto de 2008.

Analista de Contas

De Acordo:

Auditor
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MODELO DE RGF

DESPACHO N°	 /08

Da analise do presente RelatOrio de Gestao Fiscal, relativo ao
Semestre de 2007, temos a evidenciar o seguinte:

0

1 — Foi autuado nesta Corte de Contas aos 	 de	 de 2007,
portanto, DENTRO do prazo previsto no art. 7° da Reso'Lica() Normativa n°
008/00, deste Tribunal.

2 - Consta as fls.	 a declaracdo do Sr(a).	 que o relatOrio foi
publicado no "placard" da Prefeitura .

3 — Consta as fls. 	 de que o mencionado relatOrio foi publicado na
Internet, atendendo ao artigo 55, § 2° da LRF.

4 — Dos limites corn pessoal, temos:

Percentual do Poder Executivo —	 % (Alinea "b", inciso III, do Art. 20
da LRF);

Percentual do Poder Legislativo —	 % ( Alinea "a", inciso III, do Art.
20 LRF).

5 — Foram apresentados os anexos abaixo relacionados inerentes ao 2°
Semestre de 2007, corn os limites de que trata a Lei de Responsabilidade
Fiscal, contendo as seguintes informacties:

a) despesa total	 corn pessoal,	 distinguindo a corn inativos e
pensionista (Alinea "a", inciso I, do Art. 55 da LRF);

b) da Divida Consolidada e Mobiliaria (Alinea "b", inciso I, do Art. 55
da LRF) ndo foi declarado divida

c) concessao de garantias	 "c", inciso I, do Art. 55 da LRF);

d) operacties de a-kilt°, inclusive por antecipacão de receita.
(Alinea "d", inciso I, do Art. 55 da LRF).
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Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Conselheiro Diretor da
a REGIAO corn sugestäo de que determine a abertura do processo de
imputacão de multa, correspondente a 30% dos vencimentos anuais do
Gestor, corn base no art. 49, I /Lei Orgánica do TCM c/c art. 5° da Lei
Federal n° 10.028/00, em face do descumprimento do art. 55, § 2° / LRF,
bem como da inobservancia ao principio da publicidade, previsto no art. 37,
caput/ CF, nä° obstante a oportunidade concedida por este Tribunal para
que o interessado comprovasse a publicagäo do relatOrio, inclusive nos
meios eletrOnicos.

Ap6s encaminhã-los a Secao de Comunicacão e Protocolo, para que
proceda ARQUIVAMENTO.

AUDITORIA DE AVALIACAO DAS CONTAS DE GOVERNO, em
Goiánia, aos	 dias do mds de	 de 2008.

Analista de Contas

Visto:

Auditor
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MODELO DE RGF(1):

DESPACHO N°	 /08

Da analise do presente RelatOrio de Gestäo Fiscal, relativo ao
	 0

Quadrimestre de 2007, temos a evidenciar o seguinte:

1 — Foi autuado nesta Corte de Contas aos 	 de	 de 2007,
portanto, DENTRO do prazo previsto no art. 7° da Resolucao Normativa n°
008/00, deste Tribunal.

2 - Consta as fls. 	 a declaracao do Sr(a).	 , Presidente da CArnara
que o relatOrio foi publicado no "placard" da Camara.

3 — Consta as fls. 	 de que o mencionado relatdrio foi publicado na
Internet, atendendo ao artigo 55, § 2° da LRF.

4 — Dos limites corn pessoal, temos:

a) Percentual do Poder Legislativo - 	 % ( Alinea "a", inciso III, do Art. 20
LRF).

Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Conselheiro Diretor da
	 a

REGIAO corn sugestao de ARQUIVAMENTO.

AUDITORIA DE AVALIACAO DAS CONTAS DE GOVERNO, em
Goiania, aos	 dias do ma's de	 de 2008.

Analista de Contas

Visto:

Auditor
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C 0 6 3MODELO DE RREO (1):

DESPACHO N°	 /08

Trata-se da analise e avaliaceo do RelatOrio Resumido de Execugdo
Orgamentiria - RREO, referente ao XX bimestre do exercicio financeiro de
2008, encaminhado pelo XXXXXXX de XXXXX a este Tribunal de Contas dos
Municipios para os efeitos dos artigos 52 e 53 da Lei Complementar n.° 101/00.

Do exame do presente RelatOrio Resumido, constatamos o seguinte:

1- o RREO foi autuado nesta Corte de Contas em 	 de	 de 200
, portanto DENTRO do prazo previsto no art. 6° da Resolucao Normativa n°
008/00-TCMI;

2 - consta as fls.	 a declaracao do gestor que o relatOrio foi
publicado no "placard" da Prefeitura (cf. art. 52 da LRF);

3- foram apresentados os quadros abaixo relacionados, inerentes ao
period° de XX bimestre de 2007, contendo:

I — Satan() Orcamenterio que especifica, por categoria econOmica, as:

a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem
como a previsao atualizada;

b) as despesas por grupo de natureza, discriminando a dotacao
para o exercicio, a despesa liquidada e o saldo;

II — Demonstrativos da execuceo das:

receitas, por categoria econ6mica e fonte, especificando a
previsao inicial, a previsão atualizada para o exercicio, a receita realizada no
bimestre, a realizada no exercicio e a previsao a realizar;

despesas, por categoria econOmica e grupo de natureza da
despesa, discriminando dotacao inicial, dotacao para o exercicio, despesas
empenhada e liquidada, no bimestre e no exercicio;

c) despesas, por funk) e subfunceo;

III — Ainda os demonstrativos relativos a:

a) apuraceo da receita corrente liquida, na forma definida no
inciso IV do art. 2° da LRF, sua evolucao, assim como a previsao de seu
desempenho ate o final do exercicio;
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receitas e despesas previdenciarias a que se refere o inciso IV

do art.50 LRF (art. 53, II LRF)

resultado nominal e primario;

d) restos a pagar, detalhando, por Poder e Orgao referidos no art.
20 da LRF, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a
pagar;

Alerta-se que, de acordo corn os dados acima, o gestor nao vem
observando o art. 9.°da LRF. Nesse caso, devera promover, por ato prOprio, e
nos montantes necessarios, nos trinta dias	 subseq0entes, limitacao de
empenho e movimentacao financeira, segundo os criterios fixados na LDO.

Ao Gabinete do Conselheiro Diretor da 	 a REGIAO para que, em
face do convanio firmado corn o Ministêdo PUblico do Estado, encaminhe cOpia
das peps constantes deste relatOrio ao CAOP para as providancias que julgar
necessarias.

AUDITORIA DE AVALIACAO DAS CONTAS DE GOVERNO, em
Goiania, aos	 dias do mas de	 de	 .

Analista de Contas

Auditor
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PROCESSO N°	 :	 /09

INTERESSADO	 : Municipio de

ASSUNTO	 : Solicita Certidio.

INFORMACAO N°	 /09

Em atendimento a solicitagao do Sr.	 , em que
requer certidao nos termos da fiscalizacao exercida, por este Tribunal de
Contas, e de acordo com as normas estabelecidas na Resolucdo Normativa
n° 001/02, informamos:

EXERCICIO DE 2008 (em an6lise)

Quanto ao cumprimento do disposto no § 2° do art. 12 da
LRF, informamos que o citado artigo foi suspenso pelo STF, mediante Adin n°
2238/05, de 09/05/02. Nesse caso, cabe observar a regra constante no inciso
III, do artigo 167 da Constituicao Federal. Assim, no que se refere a execucao
financeira, constatamos que nao houve ingressos de operacOes de crêdito no
periodo e as despesas de capital somaram a quantia de R$ 	 , consoante
levantamentos procedidos junto ao balango geral do exercicio de 2008, donde
se conclui que nao houve infring6ncia a vedacao constante no artigo 167/CF.

A despesa total corn pessoal, durante o exercicio de
2008, foi da ordem de R$	 , correspondendo ao percentual de	 % da
Receita Corrente Liquida, sendo que a despesa do Poder Executivo atingiu o
valor de R$	 , correspondendo ao percentual de	 % da RCL, e do
Poder Legislativo importou em R$	 , correspondendo ao percentual de

%, estando de acordo corn o limite previsto no art. 20, III, alineas "a" e "b"
da Lei Complementar n° 101/00.

Corn base nas informacees colhidas no sistema de
dados deste TCM, nao foram constatadas no exercicio de 2008 operacOes de
cradito realizadas de modo a infringir a L.C. N° 101/00, consoante alerta o § 1°
do artigo 33 daquele diploma legal.

Quanto ao artigo 37 da L.C. 101/00, esclarecemos que
nos termos de fiscalizacao exercida por este Tribunal de Contas, no ambito do
controle externo, nos documentos fornecidos pelo Municipio, nenhuma situacao
foi detectada no sentido de caracterizar operacOes de crêdito vedadas por esse
dispositivo legal. Ressalvamos, poram que prova de situacOes diversas devera
ser produzida pelo controle interno do Municipio de



05. De acordo corn informacôes coihidas nos processos
relativos aos RREO e RGF, do exercicio de 2008, autuados neste TCM, os
relatOrios foram publicados no placar da Prefeitura, observando os prazos
estabelecidos nos artigos 52 e 55, § 2° da LRF.
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A aplicagdo na manutencao e desenvolvimento do
ensino, no exercicio de 200	 , para efeito do art. 212/CF, de acordo corn
percentual certificado, correspondeu	 a	 % da receita de impostos,
compreendida a resultante de transferencias, 	 ao determinado no art.
212/C.F.

A aplicacão ern Wes e servicos pUblicos de saCide de
acordo corn percentual certificado, correspondeu a 	 % do produto de
arrecadacâo a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts.
158 e 159, inc. I, alinea "b" e § 3° da CF, 	 o limite minimo de aplicacäo,
prescrito no art. 77/ADCT, corn redacao dada pela EC 29/00.

0 municipio de	 , consoante o orcamento de 2008,
instituiu os tributos de sua competOncia, e procedeu a arrecadacão cumprindo
corn a sua competthicia tributhria.

0 limite da divida consolidada do municipio de
calculado de acordo corn a Resolucão do Senado Federal n° 40/2001 e de R$

10. A inscricao ern restos a pagar, no exercicio de 2008, foi
na ordem de R$	 para uma disponibilidade de caixa de R$
Excluindo-se os valores alusivos ao RPPS do municipio (ou seja: R$	 da
inscricao dos restos a pagar e R$	 do saldo disponivel) chega-se aos
seguintes valores:

Restos a Pagar:	 R$
Saldo Disponivel:	 R$

Alerta-se aos Orgâos destinatkios da certidao do TCM que
os dados constantes das informacties acima foram extraidos do nosso sistema
de informAtica, os quais foram encaminhados pelo gestor municipal, que é o
responsâvel pela veracidade dos mesmos.

Alerta-se, outrossim, que os dados relativos ao exercicio de
2008 poderao sofrer alteracties/ajustes (para mais ou para menos), uma vez
que o balanco correspondente encontra-se em anâlise e ainda não obteve
parecer definitivo por parte deste TCM.

E a informacão,

AUDITORIA DE AVALIACAO DE CONTAS DE GOVERNO,
em Goidnia, aos
	

dias do mds de	 de 2009.
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PROCESSO N°	 •
	

/09

INTERESSADO	 : Municipio de

ASSUNTO	 : Solicita Certidäo.

INFORMACAO N°	 /09

	Em atendimento a solicitacao do Sr.	 , em que
requer certidão nos termos da fiscalizagäo exercida, por este Tribunal de
Contas, e de acordo com as normas estabelecidas na Resolucdo Normativa
n° 001/02, informamos:

I — EXERCICIO DE 2007 (analisado)

Quanto ao cumprimento do disposto no § 2° do art. 12 da
LRF, informamos que o citado artigo foi suspenso pelo STF, mediante Adin n°
2238/05, de 09/05/02. Nesse caso, cabe observar a regra constante no inciso
Ill, do artigo 167 da ConstituicAo Federal. Assim, no que se refere a execucao
financeira, constatamos que nä° houve ingressos de operacOes de crAdito no
period° e as despesas de capital somaram a quantia de R$	 , consoante
levantamentos procedidos junto ao balanco geral do exercicio de 2007, donde
se conclui que não houve infringencia a vedacäo constante no artigo 167/CF.

A despesa total corn pessoal, durante o exercicio de
2007, foi da ordem de R$	 , correspondendo ao percentual de	 % da
Receita Corrente Liquida, sendo que a despesa do Poder Executivo atingiu o
valor de R$	 , correspondendo ao percentual de	 da RCL, e a do
Poder Legislativo importou em R$	 , correspondendo ao percentual de

%, estando de acordo corn o limite previsto no art. 20, III, letra "a" e "b"
da Lei Complementar n° 101/00.

Corn base nas informacties colhidas no sistema de
dados deste TCM, WA° foram constatadas no exercicio de 2007 operacties de
crAdito realizadas de modo a infringir a L.C. N° 101/00, consoante alerta o § 1°
do artigo 33 daquele diploma legal.

Quanto ao artigo 37 da L.C. 101/00, esclarecemos que
nos termos de fiscalizacão exercida por este Tribunal de Contas, no Ambito do
controle externo, nos documentos fornecidos pelo Municipio, nenhuma situacão
foi detectada no sentido de caracterizar operacties de crêdito vedadas por esse
dispositivo legal. Ressalvamos, porêm que prova de situaceies diversas deverA
ser produzida pelo controle interno do Municipio de

05. De acordo corn informacties colhidas nos processos
relativos aos RREO e RGF, do exercicio de 2007, autuados neste TCM, os
relatOrios foram publicados no placar da Prefeitura, observando os prazos
estabelecidos nos artigos 52 e 55, § 2° da LRF.
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A aplicacao na manutencao e desenvolvimento do
ensino, no exercicio de 2007, para efeito do art. 212/CF, de acordo corn
percentual certificado, correspondeu a	 % da receita de impostos,
compreendida a resultante de transferencias, 	 ao determinado no art.
212/C.F.

A aplicacao em awes e servicos pUblicos de saUde, no
exercicio de 2007, de acordo corn percentual certificado, correspondeu a

% do produto de arrecadacdo a que se refere o art. 156 e dos recursos
de que tratam os arts. 158 e 159, inc. I, alinea "b" e § 3° da CF, 	 o limite
minimo de aplicacao, prescrito no art. 77/ADCT, corn redacao dada pela EC
29/00.

0 municipio de	 , consoante o orcamento de 2007,
instituiu os tributos de sua competancia, e procedeu a arrecadacao cumprindo
corn a sua competdncia tributaria.

0 limite da divida consolidada do municipio de
calculada de acordo corn a Resolucao do Senado Federal n° 40/2001 a de R$

10. A inscricao em restos a pagar, no exercicio de 2007, foi
na ordem de R$	 para uma disponibilidade de caixa de R$
Excluindo-se os valores alusivos ao RPPS do municipio (ou seja: R$ 	 da
inscricao dos restos a pagar e R$	 do saldo disponivel) chega-se aos
seguintes valores:

Restos a Pagar:	 R$
Saldo Disponivel:	 R$

II — EXERCICIO DE 2008 (em análise)

01. Quanto ao cumprimento do disposto no § 2° do art. 12
da LRF, informamos que o citado artigo foi suspenso pelo STF, mediante Adin
n° 2238/05, de 09/05/02. Nesse caso, cabe observar a regra constante no
inciso Ill, do artigo 167 da Constituicao Federal. Assim, no que se refere
execucao financeira, constatamos que nao houve ingressos de operacties de
cradito no period° e as despesas de capital somaram a quantia de R$
consoante levantamentos procedidos junto ao balanco geral do exercicio de
2008, donde se conclui que nä° houve infringancia a vedacao constante no
artigo 167/CF.

02. A despesa total corn pessoal, durante o exercicio de
2008, foi da ordem de R$	 , correspondendo ao percentual de 	 % da
Receita Corrente Liquida, sendo que a despesa do Poder Executivo atingiu o
valor de R$	 , correspondendo ao percentual de	 % da RCL, e do
Poder Legislativo importou em R$	 , correspondendo ao percentual de

%, estando de acordo com o limite previsto no art. 20, III, alineas "a" e "b"
da Lei Complementar n° 101/00.
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Com base nas informacOes colhidas no sistema de

dados deste TCM, nä° foram constatadas no exercicio de 2008 operacties de
crêdito realizadas de modo a infringir a L.C. N° 101/00, consoante alerta o § 1°
do artigo 33 daquele diploma legal.

Quanto ao artigo 37 da L.C. 101/00, esclarecemos que
nos termos de fiscalizacão exercida por este Tribunal de Contas, no ambito do
controle externo, nos documentos fornecidos pelo Municipio, nenhuma situacao
foi detectada no sentido de caracterizar operaceies de crêdito vedadas por esse
dispositivo legal. Ressalvamos, porêm que prova de situacOes diversas dever6
ser produzida pelo controle interno do Municipio de

De acordo corn informacOes colhidas nos processos
relativos aos RREO e RGF, do exercicio de 2008, autuados neste TCM, os
relatOrios foram publicados no placar da Prefeitura, observando os prazos
estabelecidos nos artigos 52 e 55, § 2° da LRF.

A aplicacäo na manutencão e desenvolvimento do
ensino, no exercicio de 200 	 , para efeito do art. 212/CF, de acordo corn
percentual certificado, correspondeu a	 % da receita de impostos,
compreendida a resultante de transfer6ncias, 	 ao determinado no art.
212/C.F.

A aplicacâo em acOes e servicos pilblicos de sailde, de
acordo corn percentual certificado, correspondeu a	 % do produto de
arrecadacão a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts.
158 e 159, inc. I, alinea "b" e § 3° da CF,	 o limite minim° de aplicacão,
prescrito no art. 77/ADCT, corn redacão dada pela EC 29/00.

0 municipio de	 , consoante o orcamento de 2008,
instituiu os tributos de sua competéncia, e procedeu a arrecadacao cumprindo
corn a sua competencia tributhria.

0 limite da divida consolidada do municipio de
calculado de acordo corn a Resoluck) do Senado Federal n° 40/2001 é" de R$

A inscricao em restos a pagar, no exercicio de 2008, foi
na ordem de R$	 para uma disponibilidade de caixa de R$
Excluindo-se os valores alusivos ao RPPS do municipio (ou seja: R$ 	 da
inscricao dos restos a pagar e R$	 do saldo disponivel) chega-se aos
seguintes valores:

Restos a Pagar:	 R$
Saldo Disponivel:	 R$

III — EXERCICIO DE 2009 (em curso)

01. Quanto ao cumprimento do disposto no § 2° do art. 12 da
LRF, informamos que o citado artigo foi suspenso pelo STF, mediante Adin n°
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2238/05, de 09/05/02. Nesse caso, cabe observar a regra constante no inciso
Ill, do artigo 167 da Constituicao Federal, quando houver ingress° de receita
proveniente de operacees de credit° no periodo. 

Levando-se em consideracao os 2° e 3° quadrimestres
de 2008 e o 1° quadrimestre de 2009, nos termos da sisternatica adotada para
apurar a RCL, a despesa total corn pessoal foi da ordem de R$
correspondendo ao percentual de	 % da Receita Corrente Liquida, sendo
que a despesa do Poder Executivo	 atingiu o valor de R$
correspondendo ao percentual de 	 % da RCL, e do Poder Legislativo
importou em R$	 , correspondendo ao percentual de 	 %, estando de
acordo corn o limite previsto no art. 20, Ill, letras "a" e "b" da Lei Complementar
n° 101/00. Ressaltamos que o calculo desses indices é bastante provisOrio,
uma vez que dispomos apenas de dados relativos ao 1° quadrimestre de 2009.

De acordo corn informacOes colhidas nos processos
relativos aos RREO dos 1° e 2° bimestres e RGF do 1° quadrimestre
referentes ao exercicio de 2009, autuados neste TCM, os relatOrios foram
publicados no placar da Prefeitura, observando o prazo estabelecido no artigo
52 e 55, § 2° da LRF.

Alerta-se aos Orgaos destinaterios da certidao do TCM que
os dados constantes das informacOes acima foram extraidos do nosso sistema
de informatica, os quais foram encaminhados pelo gestor municipal, que e o
responsevel pela veracidade dos mesmos.

Alerta-se, outrossim, que os dados relativos ao exercicio de
2008 e 2009 poderão sofrer alteracOes/ajustes (para mais ou para menos),
uma vez que o balanco de 2008 encontra-se em analise e ainda We° obteve
parecer definitivo por parte deste TCM e as contas de governo do exercicio de
2009 nä° foram prestadas.

E a informacão,

AUDITORIA DE AVALIACAO DE CONTAS DE GOVERNO,
em Goiania, aos	 dias do mes de	 de 2009.
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MODELO DE PARECER TECNICO-JURIDICO

Processo n.°:
Interessado:
Assunto	 :

PARECER N.° )00C/08-AACG

Ementa:NonononononononononnononononNo
onononononononononononononononononono.
Nononononononononononononononononno.

I — DA CONSULTA:

Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito Municipal de
XXXXXXXXXXX, vazada nos seguintes termos: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?

II — DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

Estao presentes os requisitos de admissibilidade
estabelecidos nos artigos XXXX e XXXX da LOTCM.

III — DA LEGISLACAO:

Dispeie o artigo XXXX:

IV — DA DOUTRINA:

Para Heraldo dos Reis XXXXX

V — DA JURISPRUDENCIA:

Recentemente o TCU ementou o seguinte: XXXXX

VI — DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS:

1.° QUESITO: XXXXXXXX
2.° QUESITO: XXXXXXXX

VII- CONCLUSAO:
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III - ANEXOS
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QUADROS DE IMPLICAOES:
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Auditoria de Avaliacão de Contas de Governo
QUADRO DE IMPLICACOES

(I - PPA/LDO/LOA E BALANCO)

- As irregularidades e implicagOes contidas neste quadro sào assim consideradas al:6s as devidas aberturas
de vista, em atendimento aos principios da am pla defesa e do contraditOrio.
- Para todos os assuntos e irregularidades discriminados, ao se decidir sobre as implicacties, cuja regra geral
est6 especificada, a opiniao a ser dada no caso concreto deve levar em consideracao os principios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da insignificancia, em vista da visa() macro dos fatos e das
circunstäncias envolvidas.
- Independentemente de estar expresso no quadro abaixo, quando circunstáncias especificas o requererem,
deve ser avaliada a pertintincia de aplicagão de multas, na forma prevista na Lei Organica do TCM, sem, no
entanto, abdicar dos principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

00074

ITEM ASSUNTO IRREGULARIDADE IMPLICACAO OBSERVACAO

I.1.a.1 PPA, LOA/LDO,
Balanco RGF e
RREO
Autuacdo

Intempestividade Multa Art. 47-A/LOTCM

I.1.a.2 PPA
Formalizacdo do
processo

Ausencia da certiddo original de
votacdo do PPA pela Camara,
acompanhada
de cOpia da respectiva ata,
devidamente assinada pelos
Vereadores que compareceram as
sessOes

PrOprio corn
ressalva e Multa

Art. 1. 0, I, "c" / RN
007/08 c/c art. 47-A,
XIV/ LOTCM

I.1.a.3 PPA
Formalizacdo do
processo

Ausencia da cOpia da ata de
realizacdo de audiencia pUblica
durante os
processos de elaboracdo e de
discussào do projeto do PPA

PrOprio corn
ressalva e Multa

Art. 1. 0, I, "e"/RN
007/01 (c/c Art. 47-
A/LOTCM) e art. 48,
Par. Unico /LRF

I.1.a.4 PPA
Formalizacdo do
processo

Ausencia dos anexos que
evidenciam os programas,
objetivos , acOes
(projetos, atividades, operacks
especiais) e metas (fisicas e
financeiras) estabelecidas.

ImprOprio corn
Multa ao Prefeito
responsavel pela
entrega do PPA e
reflexo nas contas
de Governo

Art. I.', I, "f'/ RN
007/08

I.1.a.5 PPA
Alteracdo

Alteracdo expressa via LOA por
lei especifica

PrOprio corn
Ressalva

I. 1.a.6 PPA
Alteracdo

Alteracdo ndo expressa via LOA,
nem por lei especifica

ImprOprio

I.1.a.7 PPA
Alteracdo

Ausencia da cOpia da ata de
realizacdo de audiencia pfiblica
durante os
processos de elaboracdo e de
discussdo do projeto do PPA

Pr6prio corn
ressalva e Multa

I.1.a.8 LOA
Ausencia da certidAo original de
votacao da LOA pela Camara, PrOprio corn Art. 1.0, II, "c"/ RN
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07,5
Formalizacao do
processo

acompanhada de cOpia da respectiva
ata, devidamente assinada pelos
Vereadores que compareceram as
sessOes;

ressalva e Multa
— —

007/08

LOA
Formalizacao do
processo

Ausencia de comprovacao de
publicacao da LOA no placard e
na interne

PrOprio com
ressalva e Multa

Art. 1° /RN 007/08 c/c
art. 47-A/ LOTCM

a.10 LOA
Formalizacao do
processo

Ausencia da cOpia da ata de
realizacao de audiencia pirblica
durante os processos de
elaboracao e de discussao do
projeto da LOA

Pr6prio com
ressalva e Multa

Art. I.°, I, "e"/RN
007/01 (c/c Art. 47-
A//LOTCM) e art. 48,
Par. Unico/LRF

a.11 LOA
FormalizacAo do
processo

Ausencia dos documentos
obrigathrios (Quadros, Anexos,
Tabelas, etc.) previstos nas
alineas "f ',-g-, "i" e "j - , do inc.
II, do § I.°, do art. 1.° da RN
007/08

ImprOprio e Multa
ao prefeito
responsavel pelo
encaminhamento e
implicacao nas
contas de governo

Art. 1°, § 1°, II/ RN
007/08 c/c Art. 47-A,
XIV/ LOTCM

a.12 LOA
Formalizacao do
processo

Ausencia do -Anexo 6" —
Programa de Trabalho

PrOprio
Ressalva e Multa

Art. I.°, § 1.°, inc. II.
alinea "h" da RN
007/08 c/c 47-A, XIV/
LOTCM
Multa ao ex Prefeito

a.13 LOA
Formalizacao do
processo

Ausencia dos documentos
comprobatOrios do cumprimento
do disposto no
§ 3', do art. 12 da LRF

PrOprio corn
ressalva
Multa

Art. 1.°, § 1.°, II, "k" da
RN 007/08 c/c art. 47-
A, XIV/ LOTCM
Multa ao ex Prefeito

a.14 LOA
Reserva de
Contingenia

Falta de previsao de reserva de
contingencia no texto legal

PrOprio com
Ressalva e Multa ao
Prefeito

Art. 1.°, § 1.°, II, "1" da
RN 007/08 e
Art. 47-A, XIV/LOTCM

a.15 LOA
Suplementacao

Autorizacao de suplementacao de
creditos no montante de 100%
do total da despesa

PrOprio com
Ressalva

a.16 LOA
Suplementacao

Autorizacao para suplementacao
de créditos ilimitados

PrOprio com
ressalva sobre
inaplicacao da lei
neste aspecto

Art. 167/CF

a.17 LOA
Suplementacao

Previsao de operacks de credit()
que excedam o montante fixado
para a despesa de capital

PrOprio com
ressalva

Art. 167/CF
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a.18 LOA

Suplementacao
Previsao de perceptual na LOA
diferente da LDO

PrOprio corn
Ressalva
Prevalece LOA

a.19 LOA
Limites
constitucionais

Previsao dos limites
constitucionais (sande e
Educacao) abaixo do
minimo legal

PrOprio e
com ressalva
para adequar os
indices durante a
execucao
orcamentaria

a.20 LOA
Limites
constitucionais

Previsao dos limites
constitucionais (sande e
Educacao) muito acima do
minimo legal (Ex: 80 e 70%,
respectivamente)

Pr6prio
corn ressalva
para adequar os
indices durante a
execucao
orcamentaria

a.21 LOA
Receita x Despesa

Desequilibrio entre Receita e
Despesa

ImprOprio e Multa
ao contador

a.22 LDO
Formalizacao do
processo

Ausencia de certidao original de
votacao da LDO pela Camara,
acompanhada
de cOpia da respectiva ata,
devidamente assinada pelos
Vereadores que
compareceram as sessOes;

Pr6prio corn
ressalva e Multa

a.23 LDO
Formalizacao do
processo

Ausencia de cOpia da ata de
realizacao de audiencia pOblica
durante os processos de
elaboracao e de discussao do
projeto da LDO

Pr6prio corn
ressalva e Multa

Art. 48, Paragrafo
Unico/LRF;

a.24 LDO
Formalizacao do
processo

Ausencia do Anexo de Metas
Fiscais acompanhado das metas
anuais (em valores correntes e
constantes, relativas a receitas,
despesas, resultados nominal e
primArio e montante da divida
pUblica, para 0 exercicio a que se
referirem e para os
doffs seguintes)

ImprOprio e
Multa ao ex-prefeito

e I. , § 3. ,V/RN

Multa de 30% dos
vencimentos anuais do
agente que praticou a
infracao

(cf arts. 4.°, § 1.°/LRF
°	 °

007/08, c/c arts. 5.°/L.
10.028/00 e
49,II/LOTCM

a.25 LDO
Formalizacao do
processo

Ausencia do Anexo de Riscos
Fiscais (onde sera° avaliados os
passivos contingentes e outros riscos
capazes de afetar as contas publicas,
informando as
providdncias a serem tomadas, caso se
concretizem)

PrOprio corn
ressalva e
Multa

(cf. arts. 4.°, § 3.°/LRF
e I.°, § 3.°,VURN
007/08, c/c art e 47-A,
IULOTCM
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a.26 LDO
Limitacao de
Empenho

Ausencia de criterios e forma de
limitacao de empenho (a ser
efetivada nas hipOteses previstas no
art. 9.° e no inciso II do § 1.° do art. 31
da LRF) no texto legal

Pr(Trio com
Ressalva e Multa

— ..

Art. 4.°, I, "b"/LRF
Art. I.°, § 3.°, VII/RN
007/08, c/c art e 47-A,
XIV/ LOTCM

I.1.b.1

Balanco
Fonnalizacao do
processo

Ausencia do RelatOrio Descritivo
dos aspectos gerais da
movimentacao orcamentaria,
financeira, contabil, operacional e
patrimonial do exercicio

Aprovado corn
Ressalva e Multa

Art. 22, § 2°, II/ RN
007/08 c/c art. 47-A,
XIV/ LOTCM

L1.b 2 Balanco
Formalizacao do
processo

Ausencia da documentacao que
nao que impossibilite a avaliacao
do balanco

Aprovado Art. 22/ RN 007/08 c/c
art. 47-A, XIV/
LOTCM

b.3 Balanco
Formalizacao do
processo

Ausencia da documentacao que
impossibilite a avaliacao do
balanco

Rejeicao com Multa Art. 22, § 2°, III, IV, V,
VII e DC/ RN 007/08 c/c
art. 47-A, XIV/
LOTCM

b.4 Balanco
Formalizacao do
processo

Ausencia de relacao firmada pelas
autoridades competentes,
informando em quais bancos os
Orgaos pablicos movimentam
suas contas, devendo constar da
relacao o nfimero das contas e a
data de suas aberturas em extratos
bancdrios

Rejeicao Art. 22, § 2°, VI/ RN
007/08 c/c art. 47-A,
XIV/ LOTCM

b.5 Balanco
Formalizacao do
processo

Ausencia da documentacao que
comprova os procedimentos das
alienacOes de bens das
administracOes
direta, indireta e fundacional
efetivadas no exercicio,
nos termos o inciso VIII, do
artigo 22 da RN 007/08

Rejeicao Verificar baixa
patrimonial
Art. 22, § 2°, VIII, "a" e
"b"/ RN 007/08 c/c art.
47-A, XIV/ LOTCM

b.6 Balanco
Formalizacao do
processo

Ausencia dos relatOrios exarados
pelo Sistema de Controle Interno,
contendo os dados estabelecidos
no inciso X, do artigo 22, da RN
007/08

Rejeicao Art. 22, § 2°, X, "a" e
"b"/ RN 007/08 c/c art.
47-A, XIV/ LOTCM

b.7 Balanco
Formalizacao do
processo

Certidao do Sistema de Controle
Interno vaga, nao condizentes
como termos fixados pelo TCM

Aprovado
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b.8 Balanco Equilibrio:
entre Receita e
Despesa

Despesa maior que receita Rejeicao
ti

Caso a caso. Observar
principios da
razoabilidade e
proporcionalidade.

b.9 Balanco
Gastos com
Educacao e Sande

Aplicacao abaixo dos limites
fixados pela CF

Rejeicao

b.10 Balanco
Omissao de Receita

Deixar de contabilizar as
transferencias Federais e
Estaduais (FPM, ITR, IPI, IPVA,
ICMS, FNS, FNDE e FUNDEF)
no Anexo prOprio e outras
receitas

Rejeicao e
Imputacao de
Debit() ao Prefeito e
Multa ao contador

Art. 71, § 3°/ CF;
Art. 22, § 2°, XIV e
XIX/ LOTCM

b.11 Balanco
Restos a Pagar

Restos a Pagar a Descoberto (sem
disponibilidade de Caixa)

Rejeicao
e Multa

Caso a Caso. Observar
principios razoabilidade
e proporcionalidade.
Art. 1°/ LRF

b.12 Balanco
Restos a Pagar
Em Final de
Mandato

Restos a Pagar a Descoberto (sem
disponibilidade de Caixa)

Rejeicao
e Multa

Caso a Caso. Observar
principios razoabilidade
e proporcionalidade.
Criterios: proporcao
entre receita e Restos a
Pagar; entre
movimentacao da Folha
de pagamento e Restos
a Pagar
Art. 42/ LRF c/c Lei
Federal 10.028/00

b.13 Balanco
Restos a Pagar

Cancelamento sem justificativa
(motivacao) e sem discriminacao
de credores

Rejeicao
e Multa

Art. 47-A, II/ LOTCM
Ver 4.320/64

b.14 Balanco
Conta Realizdvel

Valores inscritos sem
comprovacao ou ilegais Rejeicao Multa e

/ou debit° caso haja
prejuizo

Apuracao e
Regularizacao no
prOprio exercicio.
Necessidade de separar
os gestores para fins de
responsabilizacao (cf.
entendimento do GT)
Reuniao 18/03/08, tema
29/08

b.15 Balanco
Saldos Financeiros
e Patrimoniais

Demonstracao
Indevida ou sem comprovacao
dos saldos

Rejeicao e
imputacao de debit()
e Multa ao contador

Art. 47-A, XIX/
LOTCM
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00079
b.16 Balanco

Consolidacao das
Contas

Dados sonegados pela Camara
para consolidacao do balanco

Aprovacao corn
Ressalva

Lancar o valor sob a
responsabilidade do
Presidente da Camara

b.17 Balanco
Consolidacao das
Contas

Dados encaminhados pela
Camara e nao consolidados no
balanco

Rejeicao e multa Art. 47-A II/ LOTCM

b.18 Alienacao de Bens Aplicacao indevida Rejeicao e multa
Art. 47-A I/ LOTCM

b.19 Divida ativa
tributaria

Nao executar a cobranca de
Divida Ativa

Aprovacao com
ressalva e Multa

b.20 Balanco
Gastos corn Pessoal

Despesa acima do limites da LRF Aprovacao corn
Ressalva

b.21
Balanco
Gastos com Pessoal

Despesa acima do limites da LRF Rejeicao se no
adequar segundo os
alertas que foram
feitos pela AACG

Cf. DP 07/09 de
11/03/09

b.22 Balanco
RGFs

Deixar de entregar os RGFs no
TCM

Aprovacao corn
Ressalva

Abrir processo de
inadimplancia
Art. 49, I/ LOTCM
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Auditoria de Avaliacao de Contas de Governo — AACG
QUADRO DE IMPLICACOES

(II - DEMONSTRATIVOS DA LRF - RREOs E RGFs)

- As irregularidades e implicacOes contidas neste quadro sao assim consideradas ap6s as devidas aberturas de vista,
em atendimento aos principios da ampla defesa e do contraditOrio.
- Para todos os assuntos e irregularidades discriminados, ao se decidir sobre as implicacOes, cuja regra geral esta
especificada, a opiniao a ser dada no caso concreto deve levar em consideragao os principios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da insignificancia, em vista da visa° macro dos fatos e das circunstancias envolvidas.
- Independentemente de estar expresso no quadro abaixo, quando circunstAncias especificas o requererem, deve ser
avaliada a pertinéricia de aplicagao de multas, na forma prevista na Lei Organica do TCM, sem, no entanto, abdicar dos
principios da razoabilidade e da or000rcionalidade.

ITEM
ASSUNTO IRREGULARIDADE IMPLIcAgAo OBSERVACAO

I — 1. c.1 RREO
Autuacao

Intempestividade MULTA
Dispositivo legal ou
normativo violado.
Art. 24,caput, RN 007/08.
Base Legal imputacdo de
multa.
Art. 47- A, XV e alfneas
LO/TCM

I — 1. c.2 RREO
Autuaceo

Não encaminhamento ao TCM Instauraceto de processo
de Inadimplencia

A Regulamentar

I — 1.c.3 RREO
Publicidade

Ausencia do comprovante de publicacao na
imprensa oficial do municipio e tambem na
Internet, dentro do prazo legal (art. 52/LRF), com
indicacao do endereco eletrOnico;

MULTA
Dispositivo legal ou
normativo violado.
Arts. 48 c/c 52/LRF e 24,
I RN. 007/08.
Base Legal imputacao de
multa.
Art. 47 - A, XIV/LOTCM

A situacao
constante do alerta
devera ser
evidenciada no
processo de pedido
de certidio no
TCM

Alerta sobre o
disposto no art. 52,
§ 2.° c/c art. 51, §
2.°/LRF (sancfto de
carater
institucional).

I — 1.c.4 RREO
Documentos
que compOem
o relat6rio

Ausdncia dos documentos apontados no inciso II
do artigo 24 da RN 007/08 e exigidos pela LRF
(balanco orcamentario e demonstrativos da
execucao das receitas e despesas)

MULTA
Dispositivo legal ou
normativo violado.
Art.52, I/LRF e Art. 24,
II/RN. 007/08
Base Legal imputacao de
multa.
Art. 47 — A,XIV/LOTCM

I — 1.c.5 RREO
Documentos
que
acompanham
o relat6rio e
integram o
processo

Ausencia dos demonstrativos, que acompanham o
RREO, apontados no inciso III, do art. 24 da RN
007/08 e exigidos pelo art 53/LRF (apuracAo da
receita corrente liquida, receitas e despesas
previdenciarias, resultados nominal e primario,
despesas com juros e restos a pagar — inscricao e
baixa)
(31 unicipios com main de 50 mil habitantes)

MULTA
Dispositivo legal ou
normativo violado.
Art. 53,1 a V/LRF e Art.
24, III, alfneas d a g/RN.
07/08
Base Legal imputacao de
multa.
Art. 47 — A,XIV/LOTCM

I — 1.c.6 RREO
Ultimo
bimestre

Ausencia dos demonstrativos relativos:
ao atendimento do disposto no inciso III, do

art. 167/CF, conforme o §3o do art. 32 da LRF;
as projecOes atuariais dos regimes de

previdencia social, geral e prOprio dos servidores
pablicos;

c) a variacao patrimonial, evidenciando
alienacão de ativos e a aplicacao dos recursos

MULTA
Dispositivo legal ou
normativo violado.
Art. 53, § 1°/LRF e Art.
24, p. tinico/RN. 07/08
Base Legal imputacAo de
multa.
Art. 47 — A,XIV/LOTCM
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dela decorrentes.

I — 1 c 7 RGF
Autuacao

Intempestividade MULTA
Dispositivo legal ou
normativo violado.
Art. 25,caput, RN 007/08.
Base Legal imputacdo de
multa.
Art. 47- A, XIV /LO/TC

I — 1.c.8 RGF
Autuacdo

NA° apresentacdo no TCM Instauracdo de processo
de Inadimplencia

A Regulamentar

1 — 1.c.9 RGF
Publicidade

Ausencia do comprovante de publicacdo na
imprensa oficial do municfpio e tambem na
Internet, dentro do prazo legal (art. 55, §
2.°/LRF), corn indicacdo do endereco eletrnnico

MULTA
Dispositivo legal ou
normativo violado.
Art. 55, § 2°/LRF e Art.
5°, I, Lei 10.028/00
Base Legal impute.* de
multa.
Art. 5°,§ 1°/Lei 10.028/00
c/c Art.49,FLOTCM)

A situacao constante
do alerta devera ser
evidenciada no
processo de pedido
de certidao no TCM
Alerta sobre o
disposto no art. 55,

§ 	 2.° e 3.° c/c art. 51,
§ /.°/LRF (do de
casterinstitucional).

I— 1.c.10 RGF
Documentos
que integram
o relatOrio

Ausencia de demonstrativo indicando as
medidas corretivas adotadas ou a adotar, se
ultrapassado qualquer dos limites
(art.55,II/LRF)

MULTA
Dispositivo legal ou
normativo violado
Art. 55, II/LRF
Base Legal imputacao de
multa.
Art. 47-A,XIV/LOTCM

I— Len RGF
Documentos
que integram
o relatOrio

Auséncia de demonstrativo das despesas com
pessoal, evidenciando: a) percentual do Poder
Legislativo (alinea "a", inciso III, do art. 20 da
LRF); b) percentual do Poder Executivo
(alinea "b", inciso III, do art. 20 da LRF);

MULTA
Dispositivo legal ou
normativo violado.
Art. 20,M, a e b /LRF
c/c Art. 25,111, a e b /RN.
007/08
Base Legal imputacao de
multa.
Art. 47-A,XIV/LOTCM

I— 1 c 12 RGF
Documentos
que integram
o relatOrio

Ausencia dos demonstrativos relativos:
divida consolidada e mobiliaria;
concessdo de garantias

c) operaceles de credito, inclusive por
antecipacao de receita

MULTA
Dispositivo legal ou
normativo violado.
Art. 55,I,b,c,d/LRF e
Art.25,II,a,b,c/RN.007/08
Base Legal imputacao de
multa.
Art. 47-A,XIV/LOTCM
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I — 1.c.13 RGF
Ultimo
quadrimestre

Ausencia dos demonstrativos relativos: 1) ao
montante das disponibilidades de caixa em
trinta e urn de dezembro;

a inscricao em Restos a Pagar, das

MULTA
Dispositivo legal ou
normativo violado.
Art. 55,III/LRF e Art.

despesas: 2.1) liquidadas; 25, p. &Rico /LOTCM
2.2) empenhadas e nao liquidadas, inscritas Base Legal imputacao de
por atenderem a uma das condicaes do inciso multa.
H do art. 41/LRF; 2.3) empenhadas e nao
liquidadas, inscritas ate o limite do saldo da
disponibilidade de caixa;

Art. 47-A,XIV/LOTCM

2.4) nao inscritas por falta de disponibilidade
de caixa e cujos
empenhos foram cancelados;

ao cumprimento do disposto no inciso II e
na alinea b do inciso IV, do art. 38 da LRF.
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ROL DA DOCUMENTACAO A SER APRESENTADA PELOS
JURISDICIONADOS



84

2 — ROL DA DOCUMENTA00 A SER APRESENTADA PELOS
JURISDICIONADOS:
	 00084

1- PPA/LOA/LDO

1.1 — PPA

"Recibo de Analise e Envio de Dados via Internet",
devidamente preenchido e assinado pelos responsaveis;

comprovagao de que o projeto de lei do PPA foi encaminhado
pelo Prefeito para apreciacao do Poder Legislativo no prazo legal;

certidao original de votagao do PPA pela Camara,
acompanhada de cOpia da respectiva ata, devidamente assinada pelos
Vereadores que compareceram as sessOes;

documento comprobatOrio da publicagao do PPA no placar da
Camara e/ou Prefeitura e na internet (cf. art. 48, caput/LRF);

cOpia da ata de realizacao de audiencia publics durante os
processos de elaboracao e de discussao do projeto do PPA (dart. 48,
Paragrafo Unico/LRF);

os anexos que evidenciam os programas, objetivos , acOes
(projetos, atividades, operagOes especiais) e metas (fisicas e financeiras)
estabelecidas.

1.2 — LOA

"Recibo de Analise e Envio de Dados via Internet",
devidamente preenchido e assinado pelos responseveis;

Comprovagao de que o projeto de lei foi encaminhado pelo
Prefeito para apreciacao do Poder Legislativo ate prazo legal estabelecido;

Certidao original de votacao da LOA pela Camara,
acompanhada de cOpia da respectiva ata, devidamente assinada pelos
Vereadores que compareceram as sessOes;

Documento comprobat6rio da publicagao da LOA no placar da
Camara e/ou Prefeitura e na internet (cf. art. 48, caput/LRF);
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COpia da ata de realizacao de audiancia pCiblica durante os
processos de elaboracao e de discussao do projeto da LOA (cf. art. 48, 00085
Paragrafo Unico/LRF);

Resumo Geral da Receita;

Resumo Geral da Despesa;

"Anexo 6" — Programa de Trabalho (Lei 4.320/64);

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), sendo QDD
especifico para fundos (inclusive o FUNDEB), autarquias, reserva de
contingencia e reserva tacnica do RPPS;

Tabela Evolutiva da Receita e Despesa dos très exercicios
anteriores;

k) documentos comprobatOrios do cumprimento do disposto no §
3°, do art. 12 da LRF;

I) previsdo de reserva de contingancia (cuja forma de utilizacao e
montante, definido corn base na receita corrente liquida, serao estabelecidos
na lei de diretrizes orcamentarias).

1.3 — LDO

comprovacao de que o projeto de lei foi encaminhado pelo
Prefeito para apreciacao do Poder Legislativo dentro do prazo legal;

certidão original de votacao da LDO pela Camara,
acompanhada de cOpia da respectiva ata, devidamente assinada pelos
Vereadores que compareceram as sesseies;

documento comprobat6rio da publicacao da LDO no placar da
Camara e/ou Prefeitura e na internet (cf. art. 48, caput/LRF);

c6pia da ata de realizacäo de audiancia pUblica durante os
processos de elaboracao e de discussao do projeto da LDO (cf. art. 48,
Paragrafo Unico/LRF);

e) Anexo de Metas Fiscais acompanhado das metas anuais (em
valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados
nominal e primario e montante da divida pOblica, para o exercicio a que se
referirem e para os dois seguintes);
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Anexo de Riscos Fiscais (onde seräo avaliados os passivos
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas pCiblicas, informando
as providencias a serem tomadas, caso se concretizem);

criterios e forma de limitagão de empenho (a ser efetivada nas
hip6teses previstas no art. 90 e no inciso II do § lo do art. 31 da LRF).

2 — BALANCO GERAL

I - "Recibo de Anelise e Envio de Dados via Internet" e o "Resumo da
Anelise dos Arquivos do Balango" (no "modo de execugão": envio),
devidamente preenchido e assinados pelos responseveis e corn as datas e
horerios coincidentes ;

II - RelatOrio Descritivo dos aspectos gerais da movimentagão
orgamenteria, financeira, contebil, operacional e patrimonial do exercicio;

III - Balango Financeiro Consolidado do Municipio (Anexo 13, da Lei
Federal n. 4.320/64), acompanhado dos Balangos Financeiros individualizados
de cada Orgdo que tenha prestado a este Tribunal, em apartado, as contas do
exercicio;

IV - Consolidagäo do Comparativo da Receita Arrecadada do Municipio
(Anexo 10, da Lei Federal n. 4.320/64), acompanhado dos respectivos
demonstrativos individualizados por orgao;

V - Os Anexos Consolidados n.°s 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 e 17,
todos da Lei Federal n. 4.320/64, incluido aqui o Balango Patrimonial do
exercicio anterior;

VI - RelagOes firmadas pelas autoridades competentes informando em
quaffs bancos os Orgãos pCiblicos movimentam suas contas, devendo constar
da relagäo o nOrnero das contas e a data de suas aberturas;

VII - Termo de Conferencia de Caixa, original dos extratos bancerios,
corn o logotipo do estabelecimento bancerio (carimbado e assinado pelo
gerente), comprovando o saldo ate 31.12, extratos das aplicagOes financeiras e
respectivas conciliagOes e, em duas vias, as relagOes analiticas que
comprovam a composigao dos saldos do Ativo Financeiro, do Ativo
Permanente, do Passivo Financeiro e do Passivo Permanente, bem como das
Contas de Compensagao, de modo que discriminem em seu bojo os valores
individualizados por Orgão, tendo em vista a consolidagão ora adotada;

VIII - Os procedimentos das alienagOes de bens das administragOes
direta, indireta e fundacional efetivadas no exercicio, acompanhados dos
documentos pertinentes, sendo:

a) para bens imOveis: lei que autoriza a alienagão; ato da
autoridade responsevel (decreto, portaria) nomeando a comissào de avaliagâo

00083
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do bem; laudo de avaliacão (corn depreciacão do bem, se necesskio); c6pia
de todo o procedimento licitatOrio na modalidade pertinente - dispensado este
nos casos previstos em lei (edital e a comprovacao de sua publicacão,
propostas, atas de habilitacao e julgamento, homologacao do resultado e
adjudicacäo do bem; comprovante de recebimento do bem alienado);

b) para bens mOveis: ato da autoridade responsâvel (decreto,
portaria) nomeando a comissão de avaliacao; laudo de avaliacäo (corn
depreciacäo do bem, se necessario); copia de todo o procedimento licitatOrio
na modalidade pertinente - dispensado este nos casos previstos em lei (edital e
a comprovacdo de sua publicacao, propostas, atas de habilitacao e julgamento,
homologacäo do resultado e adjudicacäo do bem); comprovante de
recebimento do bem alienado (no caso de veiculos, c6pia do certificado de
propriedade e do recibo; no caso de venda de acOes, comprovante de
recebimento da venda das acOes);

IX - Termo de doacâo corn discriminacäo dos bens que foram
incorporados ao patrimOnio pOblico, bem como a relacao do Ativo Permanente;

X - RelatOrios exarados pelo Sistema de Controle Interno, contendo:

manifestacao conclusiva acerca da conformidade da execucao
orcamentaria e financeira do exercicio corn as metas fixadas no Plano
Plurianual e corn os dispositivos constitucionais e legais, em especial a Lei de
Diretrizes Orcamentârias e a Lei Orcamentâria Anual;

informacäo acerca dos recursos repassados por meio de
adiantamentos, auxilios, subvencOes e convdnios, assim como ajustes
firmados corn entidades do terceiro setor, inclusive Oscip's, corn certificacão
clara acerca das prestacees de contas havidas, bem como das pendèncias e
inadimpl6ncias verificadas;

3 — RREO/RGF

3.1 - RREO

I — Comprovante de publicacâo na imprensa oficial do municipio e
tambêm na Internet, dentro do prazo legal (art. 52/LRF), corn indicacao do
endereco eletrOnico;

II - Mango Orcamentàrio que especifica por categoria econOmica:

a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem
como a previsão atualizada; b) as despesas por grupo de natureza,
discriminando a dotacão para o exercicio, a despesa liquidada e o saldo;

III - Demonstrativos contendo:

0 0 8 7
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receitas, por categoria econOmica e fonte, especificando a 00068

previsdo inicial, a previsâo atualizada para o exercicio, a receita realizada no
bimestre, a realizada no exercicio e a previsao a realizar;

despesas, por categoria econOmica e grupo de natureza da
despesa, discriminando dotacao inicial, dotacäo para o exercicio, despesas
empenhada e liquidada, no bimestre e no exercicio;

despesas, por funcao e subfungão;

apuracäo da receita corrente liquida, na forma definida no
inciso IV do art. 2°/LRF, sua evolucao, assim como a previsão de seu
desempenho ate o final do exercicio;

receitas e despesas previdenciarias a que se refere o inciso IV
do art. 50/LRF c/c art. 53, II/LRF;

resultado nominal e primario;

g) restos a pagar, detalhando, por Poder e Orgao referidos no art.
20 da LRF, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a
pagar.

- Para o RREO do Ultimo bimestre, devergo ser anexados os
demonstrativos relativos:

ao atendimento do disposto no inciso III, do art. 167/CF,
conforme o § 3° do art. 32 da LRF;

as projecOes atuariais dos regimes de previdència social, geral
e prOprio dos servidores pilblicos;

c) a variacao patrimonial, evidenciando a alienacao de ativos e a
aplicacäo dos recursos dela decorrentes.

3.2 — RGF

I — Comprovante de publicacao na imprensa oficial do municipio e
tambem na Internet, dentro do prazo legal (art. 55, § 2.° da LRF), corn
indicacao do endereco eletrOnico;

II - Anexos contendo as seguintes informaciies:

demonstrativo da Divida Consolidada e Mobiliaria (alinea "b",
inciso I, do art. 55 da LRF;

concessão de garantias (alinea "c", inciso I, do art. 55/LRF);

c) operacties de cradito, inclusive por antecipacão de receita.
(alinea "d", inciso I, do art. 55 da LRF);
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00089
III - Demonstrativo das despesas corn pessoal, evidenciando:

percentual do Poder Legislativo (alinea "a", inciso III, do art. 20
da LRF);

percentual do Poder Executivo (alinea "b", inciso III, do art. 20
da LRF);

- No RGF do Ultimo quadrimestre, alern dos documentos tratados nos
incisos anteriores, deveräo ser anexados os demonstrativos relativos:

ao montante das disponibilidades de caixa em trinta e urn de
dezembro;

a inscricao em Restos a Pagar, das despesas:

2.1) liquidadas;

2.2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma
das condigOes do inciso II do art. 41/LRF;

2.3) empenhadas e não liquidadas, inscritas ate o limite do saldo
da disponibilidade de caixa;

2.4) nao inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos
empenhos foram cancelados;

3) ao cumprimento do disposto no inciso II e na alinea b do inciso IV, do
art. 38 da LRF.
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