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PARECER PRÉVIO

PARECER PRÉVIO. RPPS. NÃO
R E C O L H I M E N T O
CONTRIBUIÇÕES. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. 

1. Não recolhimento de contribuições
previdenciárias ao RPPS em valores
significativos é capaz de ensejar a
rejeição das contas, contudo,
tratando-se de única irregularidade
grave e diante do contexto da
situação de calamidade pública em
razão da pandemia do Coronavírus
vivenciada no exercício e da
aplicação de recursos na saúde
pública em montante bem superior ao
mínimo exigido, excedendo os
valores não adimplidos ao RPPS,
pode ser relevada para fins de
recomendação de aprovação das
contas, com ressalvas, à luz dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. 
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Decidiu, à unanimidade, a PRIMEIRA CÂMARA do Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 26/07
/2022,

 Francisco Rubensmario Chaves Siqueira:

CONSIDERANDO que, malgrado o descumprimento do art. 42 da LRF,
as despesas novas que deveriam ter sido evitadas somaram R$
40.763,79, valor não expressivo, insuficiente para macular as contas do
interessado;   

CONSIDERANDO que os demais limites legais e constitucionais foram
cumpridos;

CONSIDERANDO o recolhimento quase integral das contribuições
devidas no exercício ao RGPS, sendo os valores não recolhidos de
pequena monta (R$ 46 mil);

CONSIDERANDO a situação excepcional vivenciada no exercício de
2020 em razão da Pandemia do Coronavírus (COVID 19), que resultou
na decretação do estado de calamidade pública em âmbito nacional —
Decreto Legislativo Federal nº 6/20 — e estadual — Decreto Legislativo
Estadual nº 9/20, com efeitos até 31 de dezembro de 2020;

CONSIDERANDO que após a apreciação da defesa a única
irregularidade remanescente de maior relevância diz respeito ao não
recolhimento de contribuições previdenciárias devidas ao RPPS;

CONSIDERANDO que, a despeito do significativo montante não
recolhido ao RPPS (R$  4 milhões), ensejador, per si, em outras
circunstâncias, de emissão de parecer prévio pela rejeição das contas,
há que que se considerar a situação excepcional vivenciada no
exercício, bem como que houve o remanejamento de recursos públicos
para a saúde no enfrentamento da grave conjuntura;

CONSIDERANDO que o montante efetivamente aplicado nas ações e
serviços públicos de saúde no exercício (R$ 9.538.946,35),
correspondeu a um percentual de aplicação de 27,26%, excedendo em
R$ 4.289.638,03  o limite mínimo legalmente exigido (Lei Complementar
Federal n° 141/2012, no art. 7°), representando um incremento nos
gastos da saúde de mais 70% em relação ao exercício anterior;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 22,  e § 2º, da LINDB; caput

CONSIDERANDO as deliberações proferidas nos processos TCE-PE nº
21100372-4 e nº 21100394-3,
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso I, combinados
com o artigo 75, bem como com os artigos 31, §§ 1º e 2º, da
Constituição Federal e o artigo 86, § 1º, da Constituição de Pernambuco
;

EMITIR Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Ipubi a 
 das contas do(a) Sr(a). Franciscoaprovação com ressalvas

Rubensmario Chaves Siqueira, relativas ao exercício financeiro de
2020.

DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 combinado com
o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao
atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de Ipubi, ou quem vier a
sucedê-lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as
medidas a seguir relacionadas :

Observar na classificação da receita o nível mais analítico da
receita por natureza, adotando a correta codificação da
receita da COSIP, qual seja: 1.2.4.0.00.0.0 – Receita
Corrente – Contribuições – Contribuição para Custeio da
Iluminação Pública;

Atentar para a fidedignidade das informações prestadas a
esta Corte de Contas, mediante Sistema de
Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade -
SAGRES, fonte de informação dos dados disponibilizados no
Portal Tome Conta;

Reavaliar a metodologia de cálculo utilizada para a previsão
da receita orçamentária, a fim de que o planejamento das
ações governamentais possa ser realizado com base na real
capacidade de arrecadação do município, contribuindo para a
eficiência da gestão municipal;

Elaborar a programação financeira e o cronograma de
execução mensal de desembolso, baseados em estudo
técnico-financeiro dos ingressos e dispêndios municipais, de
modo a evidenciar o real fluxo esperado das entradas e
saídas de recursos e melhor programar a compatibilização
entre ambas, abstendo-se de estabelecer tais instrumentos
de planejamento e controle por mero rateio dos montantes
anuais estimados;

Evitar o envio de projeto de lei orçamentária ao Poder
Legislativo contendo autorização desarrazoada para abertura
de créditos adicionais, como a que ocorre com a previsão de
desoneração do limite para dotações com significativo peso
no orçamento, o que pode afastar o Legislativo do processo
de autorização de significativas mudanças no orçamento
municipal ao longo de sua execução;
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6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

Rever a metodologia de cálculo do excesso de arrecadação
como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais,
que à luz do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4320/64 deve
representar o saldo positivo das diferenças acumuladas mês
a mês entre a arrecadação prevista e a realizada,
considerando-se, ainda, a tendência do exercício, de forma a
evitar a abertura de créditos com tal fonte sem o
correspondente recurso para lastreá-los;   

Registrar em notas explicativas do Balanço Patrimonial os
critérios que fundamentaram seus registros, incluindo as
fontes que apresentam saldo negativo no Quadro Superavit
/Deficit Financeiro; 

Fortalecer o sistema de registro contábil, procedendo ao
adequado registro da provisão para créditos inscritos em
dívida ativa de recebimento incerto, com base nos Princípios
Contábeis da Oportunidade e da Prudência, da Portaria
nº 564/2004, que aprova o Manual da Dívida Ativa (art. 2º);

Adotar medidas para que os créditos da Dívida Ativa sejam
classificados adequadamente, de acordo com a expectativa
de sua realização, e que as notas explicativas do Balanço
Patrimonial evidenciem os critérios que fundamentaram seus
registros no Ativo Circulante e/ou no Ativo Não Circulante;

Zelar pela consistência e completude das informações
registradas nos demonstrativos que integram a prestação de
contas, de forma a assegurar a devida transparência e
confiabilidade das informações prestadas, atributos
essenciais à garantia do pleno exercício do controle externo;

Adotar medidas de controle voltadas a melhorar a
capacidade de pagamento dos compromissos de curto prazo
e prevenir a assunção de compromissos quando inexistirem
recursos para lastreá-los, evitando a inscrição de restos a
pagar sem disponibilidade de recursos para sua cobertura; 

Abster-se de efetuar repasse de parcelas do duodécimo fora
do prazo previsto no art. 29-A, § 2º, inciso II, da Constituição
Federal; e

Regularizar a situação das obrigações não repassadas ao
RPPS e ao RGPS de modo a evitar que sejam pagos
maiores valores a título de multas e juros, onerando os cofres
municipais.

Presentes durante o julgamento do processo:
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CONSELHEIRO MARCOS LORETO , relator do processo , Presidente
da Sessão

CONSELHEIRO CARLOS PORTO : Acompanha

CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL : Acompanha

Procurador do Ministério Público de Contas: CRISTIANO PIMENTEL
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