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                                6ª CONTROLADORIA TÉCNICA 
 

INSTRUÇÃO CONTÁBIL CONCLUSIVA ICC 21/2011 
 
 
 
 

PROCESSO:    1163/2011 

ENTIDADE:  CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA 
BARRA 

EXERCÍCIO:             2010 

AGENTE RESPONSÁVEL: ANGELO CEZAR FIGUEIREDO 

CONSELHEIRO RELATOR: ELCY DE SOUZA 

VENCIMENTO DAS CONTAS: 28/02/2012   

 
 
 
À Chefia da 6ª Controladoria Técnica, 
 
 
Conforme determinação de V. S.ª, Procede-se à elaboração da Instrução 
Contábil Conclusiva da Prestação de Contas Anual, pertencente à CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, referente ao exercício de 2010, sob a 
responsabilidade do SR. ANGELO CEZAR FIGUEIREDO. 
 
 
As justificativas e/ou esclarecimentos para atender ao Termo de Citação 
foram protocolados neste Egrégio Tribunal de Contas em 22/06/2011, sob 
nº 007266, observando o prazo concedido. 
 
 
Mediante o exposto, elabora-se a Instrução Técnica Conclusiva desta 
Prestação de Contas Anual, da Câmara Municipal de Conceição da Barra, 
alusiva ao exercício de 2010, em decorrência da impropriedade inquinada no 
RTC número 79/2011, com base na defesa, acostada aos autos, como se 
nota às folhas 271 a 289. 
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1. DA CITAÇÃO 
 
O Sr. ANGELO CEZAR FIGUEREDO, citado para apresentar esclarecimentos 
e/ou justificativas acerca do fato inquinado como irregulares em sua 
Prestação de Contas Anual do exercício de 2010, fez chegar aos autos sua 
defesa, cuja análise se discorre conforme itens a seguir: 
 
1.1. Gasto Total do Poder Legislativo 
Base Legal: art. 29 — A e incisos — redação dada pela EC 25/2000. 
 
Em observância às disposições contidas no regramento constitucional 
retrocitado, realizamos o cálculo concernente ao limite máximo permitido de 
gasto para o Poder Legislativo do município a fim de compará-lo ao montante 
gasto em 2010, que totalizou R$ 2.225.153,85.  O valor total do gasto 
esteve acima do limite constitucional fixado para a referida despesa. (Doc. 
04 fls. 257) 
 

 

Gasto total do Poder Legislativo 

DESCRIÇÃO R$ 

Limite  

Receitas Tributárias e Transf. de Impostos — Exercício Anterior 28.763.380,72

% Máximo de Gasto do Legislativo - cfe dados populacionais 7,00%

Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto Inativos 2.013.436,65

Aplicação 

Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos 2.225.153,85

Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto Inativos 2.013.436,65

Saldo Financeiro a ser Deduzido do Gasto Total  116.439,12

Aplicação em Excesso Acima do Limite Constitucional 95.278,08

Fonte: PCA/2010 

 
 
Das Justificativas e/ou esclarecimentos : 
 

(...) 
Registra-se inicialmente necessário esclarecer que o cálculo do montante 
concernente ao limite máximo permitido de gasto foi realizado sem a 
observância de alguns critérios que restarão esclarecidos a fim de justificar 
a presteza e idoneidade do Postulante frente à gestão da Câmara Municipal 
de Conceição da Barra no exercício de 2010. 
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Gasto total do Poder Legislativo 

DESCRIÇÃO R$ 

Limite  

Receitas Tributárias e Transf. de Impostos — Exercício 
Anterior 

28.763.380,72

% Máximo de Gasto do Legislativo - cfe dados populacionais 7,00%

Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto 
Inativos 

2.013.436,65

Aplicação 

Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos 2.225.153,85

Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto 
Inativos 

2.013.436,65

Saldo Financeiro a ser Deduzido do Gasto Total  116.439,12

Aplicação em Excesso Acima do Limite Constitucional 95.278,08

 
Contudo, se analisado de forma correta o mesmo deveria apresentar-se da 
seguinte forma: 
 
Gasto total do Poder Legislativo 

DESCRIÇÃO R$ 

Limite  

Receitas Tributárias e Transf. de Impostos — Exercício 
Anterior 

28.763.380,72

% Máximo de Gasto do Legislativo - cfe dados populacionais 7,00%

Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto 
Inativos 

2.013.436,65

Aplicação 

Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos 2.225.153,85

Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto 
Inativos 

2.013.436,65

Saldo Financeiro a ser Deduzido do Gasto Total  242.828,54

Aplicação em Excesso Acima do Limite Constitucional 0,00

 
Extrai-se da análise dos quadros retro — transcritos que o equívoco cometido 
pela Instrução Técnica Contábil deu-se no estudo realizado quanto ao item 
referente ao Saldo Financeiro a ser deduzido do Gasto Total. Para elucidar 
tais equívocos, faz-se necessário observar os detalhamentos que seguem: 
 

• As administrações dos exercícios de 2000 a 2006 da Câmara 
Municipal de Conceição da Barra praticaram atos que culminaram 
em dívida referente a IRRF, junto à Município de Conceição da Barra 
no valor de R$ 114.730,12, conforme DOC. 01. Do mesmo modo a 
administração dos exercícios de 2000 a 2003, contraiu dívida junto 
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ao INSS (pessoa física) no montante de R$ 11.299,30, conforme 
DOC. 01. Assim como, no ano de 2001, restou sem pagamento o 
valor de R$ 360,00, referente à contribuição partidária. Perfazendo 
um total de R$ 126.389,42, de passivo financeiro. 

 
• Ocorre que o valor total do Passivo Financeiro a ser saldado no 

exercício de 2010, conforme anexo XVII do Balanço Financeiro, 
perfazia um total de R$ 174.079,94 (DOC. 03), do qual deveria ter 
sido subtraído o valor de R$ 126.389,42, para atingir o valor de R$ 
47.690,52, restando com sendo o único valor referente à dívida 
flutuante: 
 
Divida Flutuante..................................................R$ 174.079,94 
 
Valores ............................................................  - R$ 126.389,42 
 
Saldo da Dívida Flutuante .................................  =R$   47.690,52 
 
Vale ressaltar que o valor de R$ 126.389,42, repita-se, refere-se a 
dívidas contraídas pelas administrações anteriores, as quais não 
foram quitadas nos anos subsequentes, e que ainda constavam no 
balanço financeiro por necessidade de análise quanto ao manto da 
prescrição e decadência. 

 
• Desta forma, o saldo financeiro a ser deduzido do Gasto Total será 

R$ 242.828,54, e não R$ 116.439,12, como apresentado no 
Relatório da Instrução Técnica Inicial. Para chegar a este valor, deve-
se considerar como Saldo Financeiro do Exercício Anterior o valor de 
R$ 290.519,06, devendo, portanto subtrair deste, o valor de R$ 
47.690,52, referente ao saldo de dívida flutuante, senão vejamos 
(DOC. 04): 
 
Saldo Financeiro do exercício anterior (2009) .................R$  290.519,06 
 
Passivo Financeiro do exercício anterior (2009) ........... - R$    47.690,52 
 
Saldo Financeiro a ser utilizado nos gastos em 2010 .... =R$  242.828,54 

 
Observa-se, portanto, que o Postulante não violou as normas prescritas na 
legislação contábil, financeira e administrativa, cumprindo todas as 
disposições a fim de evidenciar os reais objetivos perseguidos pela 
Administração Pública e as relações contábil, jurídica e econômica. 
 
Assim, resta demonstrado que o Postulante não cometeu as supostas 
irregularidades apontadas na Instrução Técnica, haja vista que, conforme 
detalhamento demonstrado, os gastos ocorreram dentro dos limites 
permitidos. 
 
Ademais, as dívidas contraídas em exercícios anteriores e desconsideradas 
no referido cálculo, não foram sanadas pelas administrações competentes e 
posteriores. Ocorre que, especificamente na administração do exercício de 
2010, as mesmas estavam sob análise do órgão competente para apontar 
prescrição e decadência. 
(...)  
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Da análise: 
 
O defendente alega que houve equívoco por parte desta Corte de Contas 
quando da apuração do Saldo Financeiro a ser deduzido da Despesa 
realizada pela Câmara Municipal de Conceição da Barra.  
 
Os valores utilizados para apuração do Saldo Financeiro foram extraídos das 
informações encaminhadas pelo defendente na PCA do exercício de 2010, 
Anexo XIII (fls. 23) e anexo XVII (fls. 28). O cálculo do Saldo Financeiro foi 
efetuado da seguinte forma: 

 
Sendo assim, fica claro que não houve nenhum equívoco no RTC elaborado 
por este Tribunal de Contas, uma vez que o mesmo foi elaborado com base 
nas informações encaminhadas pelo defendente. 
 
As dívidas contraídas em exercícios anteriores pela Câmara Municipal de 
Conceição da Barra não podem ser desconsideradas nos referidos cálculos, 
pois os registros contábeis devem respeitar os princípios da Oportunidade e 
da Competência, conforme determinado na Resolução CFC nº 1.111/2007, a 
saber: 
 

Art. 6º - O Princípio da OPORTUNIDADE refere-se, simultaneamente, à 
tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas 
mutações, determinando que este seja feito de imediato e com a extensão 
correta, independentemente das causas que as originaram. 
 
Art. 9º - As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do 
resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando 
se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. 
 
§ 1º - O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo 
ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido, 
estabelecendo diretrizes para classificação das mutações patrimoniais, 
resultantes da observância do Princípio da OPORTUNIDADE. 

 
Não foram encontrados na PCA do exercício de 2010 cancelamentos de 
dívidas contraídas em exercícios anteriores que somassem o valor de R$ 
126.389,42. Também na defesa encaminhada pelo gestor não existem 
documentos que comprovem o cancelamento de tais passivos. 
 
Mantem-se a irregularidade neste item da citação. 

Saldo Financeiro existente em 31/12/2009 
                         
290.519,06  Fonte: Anexo XIII da PCA 

(-) Passivo Financeiro existente em 31/12/2009 
                      
174.079,94  Fonte: Anexo XVII da PCA 

(=) Saldo Financeiro a ser Deduzido da Despesa 
                         
116.439,12     
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2. – CONCLUSÃO 
 
Examinada a Prestação de Contas, constante do presente processo, 
referente ao exercício de 2010, formalizada conforme disposições do art. 
127 e incisos da Resolução TC nº 182/02 desta Corte de Contas e 
considerando o que preceitua a legislação pertinente sob o aspecto técnico-
contábil, verifica-se que as demonstrações contábeis não representam 
adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição orçamentária, 
financeira e patrimonial da Entidade, conforme item 1.1 desta Instrução 
Técnica Conclusiva. 
 
 
Desta forma, opinamos pela IRREGULARIDADE da Prestação de Contas da 
Câmara Municipal de Conceição da Barra relativa ao exercício de 2010, sob 
a responsabilidade do Sr. Ângelo Cezar Figueiredo. 
 
 
Em, 02 de agosto de 2011. 
 
 
 
FAUSTO DE FREITAS CORRADI 
Controlador de Recursos Públicos 
Matrícula 202629 
 
 
 


