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Fui Presente:, Procurador-Geral de Contas.

tact Monteiro.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

DECISAO NORMATIVA DN N. 0 0 0 8 / 1 CI

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTAS DOS
MUNICIPIOS ESTADO DE GOIAS, no use de suas atribuicOes legais e regimentals;

considerando a necessidade de imprimir major celeridade e
uniformizacao na apreciagao e julgamento das prestacOes de contas relativas ao exercicio
de 2009, dando enfoque aos pontos de major relevancia;

considerando que a proposta constante dos presentes autos de n.
17.244/10, apresentada pelo Coordenador da Auditoria de Contas Mensais de Gestao,
contêm as diretrizes necessarias e suficientes para a realizacao de uma arialise mais
celere,

DECIDE

Art. 1° - Adotar como parametros na analise das contas de gestao do
exercicio de 2009, as diretrizes apresentadas pelo Coordenador da Auditoria de Contas
Mensais de Gestâo, constante em anexo.

Art. 2° - Esta Decisäo Normativa entra em vigor a partir de sua
aprovacão.

Sala das SessOes do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania,
aos 

25 AGO 2010

Presidente: Cons. Walter Jose Rodrigues

Conselheiros Participantes da votacao:

Rua 68 n. 727 — Centro — Fone 3216-6234 Fax 3223-9011 CEP 74.055-100 Goifinia-Goitis.
www.tcm.go.gov.br
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Proposta de parametros para analise das contas de gestâo do

exercicio de 2009

1. Objetivo:

Agilizar a analise das contas, e em conseqUencia seus julgamentos;

Uniformizar as analises, dando enfoque a pontos mais relevantes;

Reduzir o indice de julgamento pela irregularidades das contas de

gestão;

Responsabilizar os tecnicos contabeis pelas irregularidades

decorrentes de seus services, nao prestados conforme as normas;

e. Reduzir o estoque de processes referente a prestacao de contas de

2009, que nä° sera() julgados dentro do exercicio de 2010.

2. Criterios para analise das Contas de Gestao do exercicio de 2009:

Evitar, sempre que possivel, abertura de vistas dos autos;

Nä° adotar o procedimento de abertura de vista quando verificada a

possibilidade de julgamento pela regularidade corn ressalva das contas, mesmo que

venha a conter determinacao de imputacao de multa;

c. Manifestar pela regularidade das contas corn ressalva, quando for

verificadas irregularidades nas codificacOes dos dados enviados ao SICOM, nos

demonstrativos contabeis, ou ainda, ausencia de documentos que nao impossibilitem a

analise conclusiva das contas;
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Outras irregularidades, mesmo constantes dos Quadros de

ImplicacOes dos manuais de anâlises, como motivadoras de julgamento pela

Irregularidade das contas, deveräo ser ressalvadas.

Somente adotar o procedimento de abertura de vista quando

verificada irregularidade grave, que leve a julgamento pela irregularidade das contas,

ou quando a falta de documentos impossibilite sua analise,;

Excluir da analise despesas de valor abaixo de R$1.000,00, exceto

diArias, e sal6rios ou subsidios. No caso de prestadores de contas corn despesa total

maior que R$ 10.000.000,00, utilizar como limite minimo para analise, o valor de R$

10.000,00.

Imputar de multa ao gestor nos casos das contas julgadas pela

regularidade corn ressalva, ou julgadas irregulares, no prOprio acOrdäo que julgar as

contas;

Imputar multa ao contador pelas irregularidades ressalvadas,

quando decorrer de seus servicos, no prOprio acOrdao que julgar as contas;

Imputar debit° e multa ao gestor, apOs abertura de vistas, quando

verificado dano ao erkio, no pr6prio acOrdao que julgar irregulares as contas.

j. Aplicar o principio de razoabilidade, proporcionalidade, e da

insignificancia

3- lrregularidades motivadoras do julgamento pela irregularidade das

contas, alem dos principios da legitimidade, economicidade, razoabilidade, rnoralidade e

efici6ncia dos atos de gestäo. Nenhuma conta devera receber parecer pela irregularidade

, sem que antes seja promovida abertura de vistas ao gestor para manifestag5o.

•Aplicado a todos os prestadores de contas em peral. 

a. Receita: Desvio de bens e recursos piiblicos;
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Previdéncia Social: ausència de desconto ou desconto de

contribuicäo previdenciaria dos segurados em desacordo corn o percentual fixado por

lei; nä° recolhimento ou recolhimento parcial das quotas de contribuicâo previdenciaria

descontadas dos segurados; nao pagamento da contribuicäo patronal empenhada ou

do parcelamento contratado e, ainda, pagamento parcial da mesma; nao

empenhamento da obrigacão patronal devida;

Orcamento: Realizacäo de despesas sem a existéncia de credito

orcamentarios, ou nä° previstas no orcamento, ou constantes de orcamento julgado

imprOprio pelo TCM ;

Orcamento: Abertura de creditos adicionais - suplementares ou

especiais — sem previa autorizacao legislativa; (Constituicao Federal, artigo 167, inciso

V);

Despesa: Pagamento de despesa decorrente de contrato, admissao,

aposentadoria julgada ilegal pelo TCM;

f. Despesa: realizacäo de gastos exorbitantes corn diarias,

publicidade, passagens aereas, ajuda de custo, combustiveis, manutencäo de

veiculos, telefonia, assessoria contabil e juridica, sem comprovacäo da legalidade e

finalidade, ou em duplicidade;

•Aplicado as contas do Poder Executivo: 

Subsidios pagos em desacordo corn atos fixatOrios registrado no

TCM, ou decisao judicial;

Repasses de duodecimo ao Poder Legislativo em desacordo corn

artigo 29-A, incisos I a IV, da Constituicäo Federal;

Aplicado as contas do Poder Leqislativo: 

a. Subsidios pagos em desacordo corn atos fixatOrios registrados no

TCM, ou decisäo judicial;
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Gastos do Poder Legislativo acima do estabelecido no artigo 29-A da

ConstituicAo Federal;.

Gastos corn folha de pagamento da C5mara Municipal, incluido o subsidio dos

vereadores, acima de 70% de sua receita (art. 29-A, §1°, da Constituicao Federal), e;

d. Geracâo de restos a pagar sem disponibilidade financeira, conforme

art. 42 da LRF.

C
Aplicado as contas do Fundeb:

Nao cumprimento do percentual minimo de 60% estabelecido no §

5° do art. 60 do ADCT;

Certidao negativa do Conselho de Acompanhamento e Controle

Social do Fundeb, ou sua ausència;

Despesa paga corn recursos do Fundeb, em desacordo corn a

regras do programa;

Näo aplicacäo dos recursos no exercfcio, em valor superior da 5%

do total recebido.

Aplicado as contas do FMS:

Certidao negativa do Conselho Municipal da SaUde, ou sua

aus'éncia.

Despesa paga corn recursos vinculado ao FMS, que näo enquadram

em acties da saUde, conforme orientacties do MS.

Aplicagao as contas dos RPPS:

Utilizacao de recursos previdenciarios em despesas nä°

relacionadas corn o pagamento de beneficios e despesas administrativas;

Realizacão de despesas administrativas de custeio superiores ao

percentual fixado na lei municipal do RPPS, incidente sobre o valor total da
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remuneragao dos segurados, proventos e pensOes, relativamente ao exercicio anterior

(artigo 6°, inciso VIII, da Lei n° 9.717/1998 e artigo 17 da Portaria n° 4.992/1999);

c. Pagamento de beneficios registrados pela ilegalidade.

Aplicacäo as contas do FMDCA:

a. Aplicagäo de recursos em despesas nä° relacionadas a crianga e ao

adolescente;

Aplicagäo as contas dos Fundos Municipais de Assisténcia Social:

a. Aplicagao de recursos em despesas nao vinculadas a assistancia

social ou sem o estabelecimento critêrios fixados em lei e controle da comprovagao da

carancia dos beneficiarios ou de valores excessivos.

Outros prestadores de contas — fundos, autarquias, agancias, 

superintendéncias, servicos, etc. 

a. Deve-se sempre levar em conta, se as irregularidades verificadas

geraram dano ao erario municipal, ou se destinaram a outros fins

que nao para os quais foram criados.

Ressalva-se que outras irregularidades graves nä° mencionadas,

porventura verificadas na analise das contas, que causem dano ao erario, por agao ou

omissão do gestor, poderao ser apontadas.

Francisc	 é Ramos
Auditor	 CMG
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