ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 05/CGM/2022

ÓRGÃO ORIENTADO: TODAS AS SECRETARIAS

___________________________________________________________________________

ASSUNTO: Cumprimento das Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso referente às Contas Anuais de Governo do Exercício de 2020 e
seguintes. Processo nº 9.996-1/2020 e apensos. Parecer Prévio nº 237/2021 – TP.

ORIENTAÇÃO TÉCNICA

O Tribunal Pleno do TCE/MT por meio do Parecer nº 237/2021, acompanhando o voto
do Conselheiro Relator, Sr. Antônio Joaquim, emitiu PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL com
Recomendações, à aprovação das Contas de Governo do Município de Várzea Grande do
exercício de 2020.

Para tanto, é fundamental que as Unidades Gestoras (municípios) realizem o
cumprimento das recomendações e determinações constantes do Parecer Prévio do TCE/MT
para promover as mudanças necessárias a fim de adequar a execução orçamentária,
financeira e patrimonial do município de forma que restabeleça o equilíbrio das contas,
possibilitando melhorias nas ações de governo.

Nesse aspecto, observando o Relatório Técnico de Auditoria do TCE/MT, verificou-se
que no Exercício de 2020 a Equipe Técnica de Auditoria apontou irregularidades em diversos
segmentos no âmbito das Contas Anuais de Governo.

Dessa forma, com o objetivo de demonstrar as irregularidades descritas nas Razões do
Voto, e no Parecer Prévio transcrevemos àquelas remanescentes para melhor visualização
dos apontamentos realizados pela equipe de auditoria do TCE/MT, bem como às
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recomendações/determinações

constantes

no

Parecer

Prévio

para

conhecimento

e

providências do gestor como segue:

Relação das Irregularidades mantidas:

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Educação
1) AA01 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_01. Não aplicação do
percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da Constituição
Federal).
1.1) O percentual de 23,61 % aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino foi
inferior ao mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, contrariando o que foi estabelecido no art. 212 da Constituição Federal Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA.

A irregularidade acima mantida, deu-se em virtude do não cumprimento de aplicação de
recursos do mínimo constitucional de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino,
aplicando apenas o percentual de 23,61% no exercício de 2020.

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Educação

2) AA03 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_03. Não- destinação de no
mínimo 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério (art. 60,
XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - Constituição Federal).
2.1) Não aplicação do percentual mínimo de 60% recursos do FUNDEB, na valorização dos
profissionais do magistério. - Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA
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A irregularidade acima mantida, deu-se em virtude do não cumprimento de aplicação de
recursos na valorização e desenvolvimento do magistério da Educação Básica na proporção
de 60%, aplicando somente o percentual de 58,47%.

É importante destacar também que, neste apontamento, conforme demonstrado no
Relatório Preliminar de auditoria, realizada pela equipe técnica do TCE/MT, não fora incluída
os rendimentos de aplicação financeira dos recursos do Fundeb no valor de R$ 101.101,81,
conforme alegações da defendente, sendo o município reincidente nessa irregularidade, tendo
em vista que ocorreu esse apontamento no exercício de 2019.

Posto isso, a equipe técnica argumentou que não fora incluído o referido valor de
rendimento de aplicação financeira no cálculo do Fundeb, por essa receita estar contabilizada
em rubrica errada, ou seja, efetuou os registros contábeis referente Remuneração de
Aplicações Financeiras dos Recursos do Fundeb utilizando-se de contas contábeis incorretas,
que culminou na seguinte recomendação ao Chefe do Poder Executivo exarada no Parecer
Prévio nº 47/2021 – TP das Contas Anuais de Governo do Exercício de 2019 como segue:
a) observe/utilize, na previsão e na execução orçamentária, as naturezas de
receitas instituídas/aprovadas por meio da “especificação de receitas” constante
dos leiautes do sistema Aplic;
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Órgão responsável: Secretaria Municipal de Gestão Fazendária

4) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos
relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei
4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).
4.1) Divergências de Integridade Numérica entre os saldos de exercícios anteriores
apresentados no Balanço Financeiro de 2020 e os saldos do Balanço Financeiro de 2019
informados ao Sistema Aplic, acarretando inconsistência da Demonstração Contábil. As
divergências relatadas representam inconsistências no Balanço Financeiro - Tópico - 2.
ANÁLISE DA DEFESA
4.2) Divergências de Integridade Numérica do Balanço Patrimonial quanto ao: total do
Patrimônio Líquido de 2020 e o resultado patrimonial do exercício, total do resultado
financeiro comparativamente ao quadro do Superavit/Déficit financeiro. - Tópico - 2. ANÁLISE
DA DEFESA
4.3) Divergências de Integridade Numérica da Demonstração das Variações Patrimoniais
quanto ao: total das Variações Patrimoniais Diminutivas do exercício anterior. - Tópico - 2.
ANÁLISE DA DEFESA.

As irregularidades em epígrafe foram mantidas, tendo em vista que o Tribunal de Contas
entendeu que:

Subitem 4.1 - Houve divergência no saldo do exercício de 2019 informado no balanço
orçamentário do exercício de 2020;

Subitem 4.2 - Diferenças nos valores apresentados no balanço patrimonial de 2020
com os valores constantes na demonstração das variações patrimoniais de 2020;
Subitem 4.3 - Divergências no saldo final das variações patrimoniais diminutivas
constante na demonstração das variações patrimoniais consolidada do exercício de
2019 com a demonstração das variações patrimoniais consolidada do exercício de
2020;
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Órgão responsável: Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, Educação, Saúde.

7) DB99 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_99. Irregularidade referente à Gestão
Fiscal/Financeira, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº
17/2010 – TCE-MT.
7.1) Insuficiência de R$ 659.527,84 para pagamento de restos a pagar processados e não
processados demonstrando o desequilíbrio financeiro e o comprometimento da gestão fiscal
estabelecida no art. 1º, § 1º da LRF - Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA.

A irregularidade acima, mantida pelo Tribunal de Contas, foi em virtude da ausência de
disponibilidade financeira por fonte de recursos nas fontes 18/19/31 e 02 no valor de R$
659.527,84 para pagamento de restos a pagar inscritos nas referidas fontes, apresentando
ainda divergências dos valores informados no Sistema Aplic.

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Planejamento

8) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por
conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total
ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43
da Lei 4.320/1964).
8.2) Abertura de créditos adicionais no valor de R$ 508.533,09 por conta de recursos
inexistentes de superávit financeiro da fonte 17. - Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA.

A irregularidade em epígrafe foi mantida pelo Tribunal de Contas tendo em vista o
entendimento daquele órgão que houve abertura de créditos adicionais com base no superávit
financeiro do exercício anterior no valor de R$ 508.533,09 na fonte 17 (Contribuição para o
Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP), sem recursos disponíveis.
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Conclusão:

Diante das constatações realizadas pela equipe Técnica de Auditoria, o Conselheiro
Relator, Sr. Antônio Joaquim, votou pela emissão de Parecer Favorável à aprovação das
Contas Anuais de Governo do Exercício de 2020 com recomendações para o atual Chefe do
Poder Executivo do município para que tome as devidas providências.
Cabe ressaltar que esta Orientação Técnica elenca as recomendações conforme
descrito no Parecer Prévio, cabendo a cada gestor identifica-las de acordo com a sua área de
atuação para tomada de decisão quanto aos procedimentos a serem realizados para cumprilas.

Nesse sentido, ORIENTA-SE que:

Diante das constatações realizadas pela equipe Técnica de Auditoria, o Conselheiro
Relator, Sr. Antônio Joaquim, elencou as suas conclusões e orientações nas “Razoes do
Voto”, o que foi acatado pelo Tribunal Pleno, onde recomendou-se ao Chefe do Poder
Executivo para cada apontamento que permaneceu a adoção de medidas para que:

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Educação

1)

AA01 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_01. Não aplicação do

percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da Constituição
Federal).

1.1) O percentual de 23,61 % aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino foi
inferior ao mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, contrariando o que foi estabelecido no art. 212 da Constituição Federal Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA.
a) Garanta o cumprimento da aplicação do mínimo de 25% das receitas de impostos na
manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme previsto no artigo 212 da
Constituição Federal.
6

2) AA03 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_03. Não- destinação de no
mínimo 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério (art. 60,
XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - Constituição Federal).

2.1) Não aplicação do percentual mínimo de 60% recursos do FUNDEB, na valorização dos
profissionais do magistério. - Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA.

b) Garanta o cumprimento da aplicação do mínimo de 60% das receitas do FUNDEB nos
gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério nos ensinos
infantil e fundamental, conforme previsto nos incisos I e XII do artigo 60, dos Atos de
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e artigo 22 da Lei nº 11.494/2007.

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Fazendária e
Educação

Posto isso, a equipe técnica argumentou que não fora incluído o referido valor de rendimento
de aplicação financeira no cálculo do Fundeb, por essa Contabilização
Registro contábil referente a Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do
Fundeb utilizando-se de contas contábeis incorretas.

O referido apontamento já tinha sido feito nas Contas Anuis de Governo de 2019, reincidente
nas Contas Anuais de Governo de 2020.

c)

Determine às áreas de planejamento e de contadoria do Município de Várzea

Grande que observem/utilizem, na previsão e na execução de receitas orçamentárias, as
naturezas de receitas instituídas/aprovadas por meio da “Especificação de Receitas”
constantes dos leiautes anuais do sistema Aplic, especificadamente quanto ao
rendimento das aplicações financeiras do Fundeb, visando à apuração e verificação do
cumprimento da aplicação mínima de 70% dos recursos do Fundeb na remuneração dos
profissionais do magistério (artigo 60, XII, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – Constituição Federal, artigo 26 da Lei nº 14.113/2020.
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Órgão responsável: Secretaria Municipal de Gestão Fazendária

4) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos
relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei
4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).
4.1) Divergências de Integridade Numérica entre os saldos de exercícios anteriores
apresentados no Balanço Financeiro de 2020 e os saldos do Balanço Financeiro de 2019
informados ao Sistema Aplic, acarretando inconsistência da Demonstração Contábil. As
divergências relatadas representam inconsistências no Balanço Financeiro - Tópico - 2.
ANÁLISE DA DEFESA

4.2) Divergências de Integridade Numérica do Balanço Patrimonial quanto ao: total do
Patrimônio Líquido de 2020 e o resultado patrimonial do exercício, total do resultado
financeiro comparativamente ao quadro do Superavit/Déficit financeiro. - Tópico - 2. ANÁLISE
DA DEFESA
4.3) Divergências de Integridade Numérica da Demonstração das Variações Patrimoniais
quanto ao: total das Variações Patrimoniais Diminutivas do exercício anterior. - Tópico - 2.
ANÁLISE DA DEFESA.

d)

Determine à Contadoria Municipal que sejam observadas as normas e

orientações de elaboração e apresentação do Balanço Financeiro e Demonstrações
das Variações Patrimoniais exigidas pelo MCASP e pela IPC-06 e IPC/05,
especialmente quanto à comparabilidade dos valores apresentados.

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, Educação, Saúde.

7) DB99 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_99. Irregularidade referente à Gestão
Fiscal/Financeira, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº
17/2010 – TCE-MT.
7.1) Insuficiência de R$ 659.527,84 para pagamento de restos a pagar processados e não
processados demonstrando o desequilíbrio financeiro e o comprometimento da gestão fiscal
estabelecida no art. 1º, § 1º da LRF - Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA.
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e)

Adote as providências necessárias à manutenção de equilíbrio financeiro das

contas do ente e que observe o disposto na lei quanto à destinação e vinculação dos
recursos, em cumprimento ao disposto nos artigos 1º e 8º da Lei Complementar nº
101/2000 (LRF).

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Planejamento
8) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por
conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total
ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43
da Lei 4.320/1964).
8.2) Abertura de créditos adicionais no valor de R$ 508.533,09 por conta de recursos
inexistentes de superávit financeiro da fonte 17. - Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA.

f)

Aperfeiçoe o cálculo do superávit financeiro para fins de abertura de crédito

adicional, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, em obediência
à prudência indispensável na gestão dos recursos públicos, de forma a resguardar o
equilíbrio orçamentário e financeiro, em observância aos ditames do artigo 43 da Lei
nº 4.320/1964 e ao artigo 167, II, da Constituição Federal.

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Planejamento

g)

Publique as peças de planejamento (LOA e LDO), na sua plenitude, em diário

oficial e site da Prefeitura/Portal Transparência, e inclua no texto da publicação das
peças orçamentárias o endereço eletrônico onde os anexos obrigatórios serão
disponibilizados aos cidadãos, atendendo ao disposto no artigo 48 da LRF e artigo 37
Constituição Federal.
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Órgão responsável: Secretaria Municipal de Planejamento
h) Aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à
realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilize as metas com as
peças de planejamento.

Órgão responsável: Todas as Secretarias em conjunto com a Secretaria de Gestão
Fazendária

É fundamental que todas as secretarias mantenham um controle dos seus gastos
em equilíbrio com a disponibilidade financeira, por fonte de recursos, para não incorrer
em realização de despesas sem que haja recursos financeiros para saldar os
compromissos assumidos.
Essa prática, de realizar despesas sem o lastro financeiro, disponível nas fontes
de recursos, traz consequências graves ao município, incorrendo em descumprimento
da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como, colaborando para a emissão de Parecer
Prévio desfavorável à aprovação das contas do município pelo Tribunal de Contas.

No entanto, as secretarias deverão atentar para essa questão do gasto, e, trabalhar
em conjunto com a Secretaria de Gestão Fazendária,

para evitar a realização de

despesas em um volume maior do que os recursos financeiros disponíveis, por fonte de
recursos, tendo em vista, que, a legislação não permite a inscrição de despesas em
restos a pagar sem disponibilidade de caixa para saldá-los.

Nesse sentido, como regra geral, as despesas devem ser executadas e pagas no
exercício, e, extraordinariamente, podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas
no exercício seguinte, por meio da inscrição em restos a pagar, com suficiente
disponibilidade de caixa.

Portanto, assim diz o (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos
Estados, Distrito Federal e Municípios. Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro
Nacional – STN – 9º Ed. – Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional – Subsecretaria de
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Contabilidade Pública – Coordenação – Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à
Federação, 2018. pág.606) in verbis:
“O controle da disponibilidade de caixa e da geração de obrigações
deve ocorrer simultaneamente à execução financeira das despesas em
todos os exercícios”.

Nesse mesmo sentido, há também decisão do TCE/MT sobre a necessidade de garantir
recursos para pagamento tanto dos restos a pagar processados quanto não processados do
exercício, conforme transcrição abaixo:

1. Para efeito de verificação do cumprimento das disposições constantes
no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a relação entre a
assunção de obrigação de despesa e a suficiente disponibilidade
de caixa deve ser calculada, individualmente, por fontes de
recursos.

2. Incluem-se como assunção de obrigação de despesa tanto os
restos a pagar processados quanto os não processados, inscritos
no exercício." (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro
Substituto Moisés Maciel. Parecer Prévio nº 41/2017-TP. Julgado em
03/10/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 24/10/2017. Processo nº
8.385-2/2016).(item 7.8 . Edição Boletim de Jurisprudência
Consolidada | fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 30)

No entanto, a legislação determina que o cálculo da disponibilidade de caixa para
pagamento das obrigações que não foram pagas no exercício, e, que passaram para o
exercício seguinte deve ser feita individualmente por fontes de recursos.

Ou seja, não adianta o município dispor de um montante de recurso superior às
despesas a pagar de forma global, se não observar individualmente cada fonte de
recurso para possibilitar a verificação individualizada da existência de “caixa” para
pagamento.

Diante, disso, é fundamental que o gestor realize o cumprimento das recomendações do
TCE/MT a fim de não ensejar motivo de reincidência das irregularidades corrobando para
emissão de Parecer Prévio desfavorável à aprovação das Contas de Governo do Exercício de
2021 e dos exercícios subsequentes.
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Ademais é importante destacar que, a Associação Mato-grossense dos Municípios –
AMM, por meio do Ofício Pres. AMM nº 18/200 de 14/03/2022, informou ao Prefeito Sr. Kalil
Baracat, acerca das recomendações supra mencionadas, emitidas pelo Tribunal de Contas
com o fito de alertar o Chefe do Poder Executivo quanto as providências a serem tomadas
para cumprimento das referidas recomendações, visto

que, o seu não cumprimento irá

interferir no julgamento das Contas do próximo Exercício Fiscal.

Segue anexo Ofício Pres. AMM nº 108/2022 da Associação Mato-grossense dos
Municípios – AMM para conhecimento.

É a nossa orientação.

Várzea Grande - MT, 22 de 18 de março 2022.

DENIZE ROSA DE MORAIS
Coordenadora

EDSON ROBERTO SILVA
Controlador Geral do Município
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