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PROCESSO: 11309/2018-4 
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 
MUNICÍPIO: GROAÍRAS 
EXERCÍCIO: 2016 
RESPONSÁVEL: ADAIL ALBUQUERQUE MELO 

RELATOR: CONSELHEIRO LUÍS ALEXANDRE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO DE PAULA PESSOA 
SESSÃO DE JULGAMENTO: 30-03 A 03-04-2020 – PLENO VIRTUAL 

 
PARECER PRÉVIO 

 
N.º 26/2020 

 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, reunido nesta data, em sessão 

ordinária, dando cumprimento ao disposto no inciso I, art. 71, da Constituição Federal combinado 
com o artigo 78, inciso I e Emenda Constitucional nº 92/2017 da Carta Estadual e consoante o 
referido pelo art.1º, inciso I, da Lei Estadual nº 12.160/93, apreciou a presente Prestação de 
Contas Anuais do Governo Municipal de GROAÍRAS, exercício financeiro de 2016, de 
responsabilidade do Senhor ADAIL ALBUQUERQUE MELO, e, ao examinar e discutir a matéria, 
acolheu o Relatório e o Voto do Conselheiro Relator, pela emissão de Parecer Prévio pela 
IRREGULARIDADE das Contas de Governo ora examinadas, submetendo-as ao julgamento político 
a ser realizado pela Câmara Municipal. 
*Votaram os Conselheiros Alexandre Figueiredo, Rholden Queiroz, Edilberto Pontes, Ernesto 
Saboia e as Conselheiras Patrícia Saboya e Soraia Victor. 

 
Sejam notificados o Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal. 
 
Sala de Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em Fortaleza, 03 de Abril 

de 2020. 
 

________________________________________ 
Conselheiro Valdomiro Távora 

PRESIDENTE 
 

________________________________________ 
Conselheiro Alexandre Figueiredo 

RELATOR 
 

________________________________________ 

Júlio César Rola Saraiva 
PROCURADOR GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE-CE

http://www.tce.ce.gov.br/


 

 
 

 

 

Tribunal de Contas do Estado do Ceará 
Rua Sena Madureira, 1047 CEP 60055-080 – Centro – Fortaleza (CE) – 85 3488.5900 

www.tce.ce.gov.br 

2 

PROCESSO: 11309/2018-4 
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 
MUNICÍPIO: GROAÍRAS 
EXERCÍCIO: 2016 
RESPONSÁVEL: ADAIL ALBUQUERQUE MELO 

RELATOR: CONSELHEIRO LUÍS ALEXANDRE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO DE PAULA PESSOA 
SESSÃO DE JULGAMENTO: 30-03 A 03-04-2020 – PLENO VIRTUAL 

 
RELATÓRIO 

 
Reportam-se os autos sobre a Prestação de Contas Anuais do Município de Groaíras, 

relativas ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Senhor Adail Albuquerque Melo, 
Prefeito Municipal, encaminhada ao Tribunal de Contas, através da validação eletrônica dos 
arquivos cadastrados pelo Sr. Prefeito em sistema disponibilizado pelo Tribunal de Contas,  dentro 
do prazo legal (06/04/17) para receber exame e Parecer Prévio, de conformidade com o 
preceituado no inciso I, do art. 78 da Constituição Estadual. 

 
Inicialmente, os autos foram distribuídos, no âmbito do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, para a Relatoria do Conselheiro Ernesto Saboia (seq. 
78). 

 
Em atendimento à determinação do Relator (seq. 79), a 3ª Inspetoria da Diretoria de 

Fiscalização – DIRFI elaborou a Informação Inicial nº 45432017 (seq. 80). 
 
Observadas as garantias estabelecidas no art. 5º, inciso LV, da Carta Federal, foram as 

contas convertidas em diligência por meio citação publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE/CE 
(seq. 84/85). 

 

Em virtude da publicação da Emenda Constitucional nº 92/2017, que extinguiu o 
TCM/CE, transferindo suas competências e acervo processual ao Tribunal de Contas do Estado – 
TCE/CE, foi providenciada nova distribuição através de sorteio eletrônico realizado em sessão 
plenária, sendo designado este Conselheiro Substituto Manassés Pedrosa como Relator dos 
presentes autos. 

O Sr. Prefeito apresentou a justificativa protocolizada sob o nº 100188-1/17 (seq. 
87/92), tempestivamente, de acordo com o que atestou a Secretaria (seq. 93). 

 
Em virtude da nova redação do art. 76, da LOTCE, ao qual foi acrescido o § 1º, inciso I, 

por força da Lei nº 16.819/2019, publicada no D.O.E. de 08/01/2019, determinando o sorteio, 
somente a Conselheiros, dos processos tratando do Parecer Prévio das Contas de Governo, foi 

http://www.tce.ce.gov.br/
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providenciada a redistribuição dos autos, sendo designado para atuar como Relator dos autos o 
Conselheiro Alexandre Figueiredo. 

 
Determinou-se a análise da justificativa pela Unidade Técnica (seq. 97), no que a 

Gerência de Contas de Governo elaborou a Informação Complementar nº 0343/2019 com a 
sugestão de emissão de Parecer Prévio pela Aprovação das Contas, com Ressalvas (seq. 101). 

 
Convocado aos autos, o Ministério Público de Contas, através de sua representante, 

Procuradora Leilyanne Brandão Feitosa, lavrou o Parecer nº 4399/2019 pela Desaprovação das 
presentes Contas, pela não comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança dos 
créditos da Dívida Ativa Não Tributária e em razão do não repasse integral das consignações 
previdenciárias ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (seq. 105). 

 
É o relatório. 

 
RAZÕES DO VOTO 

 
É importante salientar que o exame das Contas de Governo, com a emissão do 

competente Parecer Prévio, constitui uma avaliação global das receitas e dos gastos públicos, das 
mutações patrimoniais dependentes ou não da execução orçamentária e uma apreciação macro 
do desempenho da máquina administrativa durante toda uma gestão. 

 
Em procedimento desta natureza, cabe ao TCE recomendar à competente Câmara 

Municipal, por força da disposição expressa no art. 78, inciso I e Emenda Constitucional nº 
92/2017, da Constituição Estadual, a regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade 
da respectiva Prestação de Contas, podendo ainda fazer recomendações, quando houver 
necessidade. 

 
Ressalte-se que este Parecer Prévio não afasta o julgamento que é feito por esta Corte 

de Contas dos ordenadores de despesas e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos da administração direta e indireta, ficando ressalvadas as eventuais responsabilidades, 
porquanto serão objeto de apreciação específica, mediante tomadas e prestações de contas de 
gestão. 

 
No tocante aos atos de gestão fiscal do Presidente da Câmara, inclusos nestes autos 

das Contas de Governo, servem, apenas, para facilitar uma análise macro da Administração 
Pública Municipal, já que os mesmos serão objeto de exame nos respectivos Processos de 
Prestação de Contas de Gestão daquele Poder Legislativo. 

 

http://www.tce.ce.gov.br/
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Passemos ao exame dos tópicos analisados pela Inspetoria de Controle Externo, cujo 
Relatório Técnico demonstra diversos valores da execução orçamentária, financeira e patrimonial, 
os quais acolho como parte integrante do Voto e que servirão de base para as razões de voto 
apontadas sobre a regularidade ou não das Contas ora apreciadas: 
 
1. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
A Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Groaíras foi 

encaminhada em meio eletrônico à Câmara Municipal em 29/01/17, dentro do prazo 
regulamentar determinado na Instrução Normativa n° 02/2013, do extinto TCM/CE. 

 
Por meio de consulta à rede mundial de computadores, notadamente ao sítio 

eletrônico www.groairas.ce.gov.br, constatou-se o não atendimento ao art. 48 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, posto que o link não permitia o acesso à PCG de 2016. 

 
2. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

 
Sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO cuja execução refere-se ao exercício 

de 2017, de nº 689, de 18/05/16, a Unidade Técnica concluiu que foi remetida ao Tribunal de 
Contas, em cumprimento ao art.4º da Instrução Normativa nº 03/2000, do extinto TCM/CE. 

 
E sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA cuja execução refere-se ao exercício de 2017, 

de nº 703, de 04/11/16, informou que foi remetida ao Tribunal de Contas em 27/12/16, dentro 
do prazo determinado no art.42, §5º, da Constituição Estadual e na Instrução Normativa nº 
03/2000, do extinto TCM/CE. Ademais, atestou a fixação de Reserva de Contingência em acordo 
com o art.5º, inciso III, da LRF e art. 5º, § 6º, da IN nº 03/2000, do extinto TCM/CE. 

 
A Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, referentes à 

execução do exercício de 2017, não foram encaminhados a este Tribunal de Contas descumprindo 
o prazo disposto no art. 6º da Instrução Normativa 03/2000, deste Tribunal. 

 
2.1. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

Dotações fixadas no 
Orçamento 

R$ 32.000.000,00 

Especificação Decretos/SIM 

Créditos Adicionais 

Suplementares R$ 16.244.131,77 

http://www.tce.ce.gov.br/
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Especiais R$ 200.000,00 

Extraordinários  

Total R$ 16.444.131,77 

Fontes de Recursos 

Anulação de Dotações R$ 16.444.131,77 

Operação de Crédito  

Total R$ 16.444.131,77 

Dotações autorizadas após 
abertura de créditos 

adicionais 
R$ 32.000.000,00 

Anexos XI e XII do Balanço 
Geral e Balancete 

R$ 32.000.000,00 

Fonte: Informação Inicial 

 
A Lei do Orçamento autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o 

limite de 100% da despesa fixada equivalente a R$ 32.000.000,00. Assim, foi respeitado o limite 
estabelecido pelo Orçamento, cumprindo-se a determinação imposta pelo artigo 167 da 
Constituição Federal, e art. 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64. 

 
Os créditos adicionais especiais foram autorizados por meio da Lei nº 691/16, 

acostada ao presente processo. 
 

4. DA DÍVIDA ATIVA 
 

Especificação Valor (R$) 

Saldo Inicial 2.634.242,71 

(+) Inscrições  

(-) Cobranças – Dívida Ativa Tributária 13.726,24 

(-) Cobranças – Dívida Ativa Não Tributária 1.614,86 

(-) Prescrições  

(=) Saldo Final 2.618.901,61 

% Valor cobrado sobre o Saldo Inicial 0,58% 

Fonte: Informação Inicial    

 
A partir do cenário acima exposto, a Equipe Técnica concluiu que a  redução do saldo 

desses créditos decorreu da cobrança dos valores devidos ao Município e não Inscrição de valores 

http://www.tce.ce.gov.br/
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no exercício, fato sobre o qual o Sr. Prefeito não prestou os esclarecimentos requisitados pela 
Unidade Técnica. 

 
Não foi esclarecida diferença apontada em relação ao saldo final, entre as Notas 

Explicativas (R$ 2.584.802,47), Balanço Patrimonial (R$ 2.584.802,47) e o valor apurado pela 
Unidade Técnica (R$ 2.618.901,61). 

 
Sobre a Dívida Ativa Não Tributária, o Sr. Prefeito comprovou as inscrições em Dívida 

Ativa dos créditos abaixo elencados, entretanto, não apresentou as medidas de cobrança 
adotadas. 

 

 

Quanto à inscrição na Dívida Ativa, a Defesa comprovou as inscrições do Sr. José Almir 
Matos Lopes e da Sra. Zoelia Maria Loiola Paiva, referente aos acórdãos nºs. 775/2016 e 637/2015, 
contudo, não informou quais as medidas adotadas no sentido de recuperar os créditos inscritos. 

 
A Procuradora Leilyanne Feitosa considerou, no tocante aos débitos, posto que as 

multas passaram a ser recolhidas ao erário estadual por força da Resolução nº 08/14, do extinto 
TCM/CE; a falha grave, ressaltando que a falta dos recursos não arrecadados poderia agravar ou 
impor dificuldades futuras e desnecessárias à Administração, e o gestor, desautorizado de dispor 
livremente do dinheiro público, não poderia se eximir de adotar as providências necessárias ao 
resgate dos valores devidos ao Erário. 

 
Concordo com os termos do Parecer, no caso concreto, especialmente em razão do 

valor envolvido, o que, na minha visão, agrava a falha. Dito isto, recomendo, em harmonia com a 
opinião ministerial, a emissão de Parecer Prévio pela Irregularidade das presentes Contas de 
Governo. 

 
5. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

 

Receita Corrente Líquida – SIM R$ 28.493.718,43 

Receita Corrente Líquida – Anexo X R$ 28.493.718,43 

Receita Corrente Líquida – RREO 6º bimestre R$ 28.493.718,43 

Fonte: Informação Inicial 

http://www.tce.ce.gov.br/
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6. DOS LIMITES 
6.1. DAS DESPESAS COM PESSOAL 
 

As Despesas com Pessoal do Poder Legislativo (R$ 776.737,10) representaram 2,73% 
da RCL (R$ 28.493.718,43), respeitando, assim, o limite de 6% estabelecido no art.20, inciso III, 
alínea “a”, da LRF. 

 
As Despesas com Pessoal do Poder Executivo (R$ 13.167.101,77) representaram 

46,21% da Receita Corrente Líquida (R$ 28.493.718,43), respeitando, assim, o limite de 54% para 
tais despesas, em cumprimento ao art.19, III c/c art.20, inciso III, alínea “b”, da LRF.  Assim, o 
limite de alerta foi atingido. 

 
Não foi esclarecida a divergência entre SIM e RGF (R$ 13.166.669,91). 
 
Tendo em vista que as despesas com pessoal do poder executivo, ao final de 2015, 

não ultrapassaram o limite legal preconizado na LRF, declarou a Inspetoria que não se fazia 
necessário verificar a eliminação do percentual excedente para o citado período. 

 
6.2. DA EDUCAÇÃO 

 
A Inspetoria concluiu que o município, no exercício em exame, cumpriu a exigência 

constitucional inserta no art. 212 da Constituição Federal, já que aplicou na “Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino” a quantia de R$ 5.440.451,69 correspondente ao percentual de 
28,60 % do total das receitas provenientes de Impostos e Transferências. 

 
6.3. DA SAÚDE 
 

O Órgão Técnico concluiu que o município despendeu durante o exercício financeiro o 
montante de R$ 3.540.103,81 com as “Ações e Serviços Públicos de Saúde”, correspondente a 
19,41% das receitas arrecadadas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de 
transferências, pertinentes ao disposto nos artigos 156, 157 e 159, inciso I, alínea b e parágrafo 
3.º da Constituição Federal, atingindo o percentual mínimo de 15% exigidos no inciso III do art. 
77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, acrescido pelo art. 
7º da Emenda Constitucional nº 29/00. 

 
6.4. DO DUODÉCIMO 
 

Especificação Valor (R$) 

Total dos Impostos e Transferências – Exercício anterior 16.833.260,01 

http://www.tce.ce.gov.br/
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7% da Receita 1.178.328,20 

Valor fixado no Orçamento 1.400.000,00 

(+) Créditos Adicionais Abertos 126.000,00 

(-) Anulações 126.000,00 

(=) Fixação Atualizada 1.400.000,00 

(=) Valor Repassado, de acordo com o art.29-A, da CF 1.178.328,20 

Fonte: Informação Inicial 
 

Não foi comprovada a ação desenvolvida pelo Sr. Prefeito Municipal com vistas a dar 
ciência, mediante Decreto, ao Chefe do Legislativo acerca do valor a ser repassado, permitido pela 
Constituição. 

 
Constatou-se, por meio de exame aos dados do SIM, que os repasses mensais do 

Duodécimo encontram-se dentro do prazo estabelecido no art. 29-A, parágrafo 2º, inciso II, da 
Constituição Federal. 

 
7. ENDIVIDAMENTO 
7.1. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E GARANTIAS E AVAIS 
 

Segundo dados do Balanço Geral, corroborados pelas informações do SIM, o 
Município não contraiu operações de crédito. E segundo dados do Relatório de Gestão Fiscal do 
último período, o Município não concedeu garantias e avais no exercício. 
 

7.2. DA DÍVIDA CONSOLIDADA E MOBILIÁRIA 
 
A Dívida Consolidada (R$ 9.436.786,69) ficou dentro do limite de 120% da Receita 

Corrente Líquida – RCL  (R$ 28.493.718,43), em observância ao art.3º, inciso II, da Resolução nº 
40/01, do Senado Federal. 

 
7.3. DA PREVIDÊNCIA 
7.3.1. DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

 

Especificação Poder Executivo Poder Legislativo Total 

Consignado R$ 1.189.087,57 R$ 70.665,07 R$ 1.259.752,64 

Repassado R$ 979.843,02 R$ 70.665,07 R$ 1.050.508,09 

Diferença R$ 209.244,55 R$ 0,00 R$ 209.244,55 

Repassado/Consignado (%) 82,40% 100,00% 83,39% 

http://www.tce.ce.gov.br/
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Fonte: Informação Inicial 
 

O Município não possuía, para com referido Instituto de Previdência, dívidas alusivas 
a exercícios anteriores, conforme demonstrativo da Dívida Flutuante. 

 
O Sr. Prefeito alegou que o saldo pendente referia-se ao mês de dezembro, informação 

refutada pela Equipe Técnica, que assegurou na fase complementar que o montante não 
repassado era resultado do somatório de diferenças apuradas no decorrer de todo o exercício, da 
Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. Além disso, o Chefe do Poder Executivo acostou 
aos autos Certidões Positivas com efeitos de negativas de débitos relativos aos tributos federais e 
à dívida ativa da união a fim de comprovar a adimplência do Município em relação a débitos 
previdenciários. 

 

No Parecer Ministerial afastou-se o reconhecimento da prática, em tese, do crime de 
apropriação indébita previdenciária, haja vista a existência da prefalada certidão, no entanto, 
reconheceu-se um efetivo e injustificado dano ao erário público resultando dos encargos 
moratórios atrelados ao parcelamento da dívida em comento. Pelo exposto, a falha foi 
considerada grave e suficiente para determinar a Desaprovação das Contas. 

 

Além da certidão já mencionada, ora constatamos a existência de Certidão Positiva 
com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União atualizada, 
a qual consta anexada ao presente voto. 

 
Resguardando meu entendimento pessoal no sentido de que a não comprovação do 

repasse de consignações previdenciárias, ainda que exista Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União válida, enseja 
emissão de Parecer Prévio pela Irregularidade das Contas de Governo, vislumbro, no caso 
concreto, a necessidade da aplicação da modulação temporal dos efeitos de mudança de 
entendimento, nos termos do art.28-D da Lei nº 16819/19 – Lei Orgânica do TCE/CE c/c art.23 da 
LINDB, que determina que a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer 
interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever 
ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável 
para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, 
equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais; porquanto a jurisprudência do extinto 
TCM/CE acolhia a certidão em comento, que certifica a existência de débitos com exibilidade 
suspensa, para desconsiderar a falha para efeito de Desaprovação das Contas. 

 
Nesse diapasão foi aprovado o Parecer Prévio nº 03/2019, nos termos do Voto do 

Conselheiro Rholden Queiroz, que, em situação similar a aqui tratada, estabeleceu uma 
modulação temporal para os efeitos de mudança de entendimento do Pleno do TCE, em relação 

http://www.tce.ce.gov.br/
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à jurisprudência pacífica no extinto TCM/CE, sendo, na peça, reproduzidos excertos dos processos 
nºs  6598/09, 7742/09, 5795/11, 12097/12 e 7260/13. 

 
Dito isto, afasta-se a pecha para efeito de macular as presentes contas. 
 
Por fim, cumpre ressaltar que está assegurada a aplicação do regime de transição ora 

exposado às contas referentes aos exercícios até 2018. 
 

7.4. DOS RESTOS A PAGAR 
 

Especificação Poder Executivo 
Poder 

Legislativo 
Total 

Saldo Inicial R$ 3.940.168,17 R$ 31.485,40 R$ 3.971.653,57 

(-) Pagos R$ 2.426.639,15 R$ 27.990,54 R$ 2.454.629,69 

(-) Prescritos R$ 49.547,26  R$ 49.547,26 

(+) Inscritos R$ 794.291,42 R$ 361,14 R$ 794.652,56 

(+) Reinscritos   R$ 0,00 

Dívida Flutuante de Restos a Pagar R$ 2.258.273,18 R$ 3.856,00 R$ 2.262.129,18 

RCL R$ 28.493.718,43 

Dívida Flutuante de Restos a Pagar/RCL 7,93% 0,01% 7,94% 

Fonte: Informação Inicial 
 

O saldo dos “Restos a Pagar” no final dos três últimos exercícios financeiros vem 
oscilando, conforme se pode verificar: 

 

Especificação 2014 2015 2016 

Dívida Flutuante de 
Restos a Pagar 

R$ 3.331.606,77 R$ 3.971.653,57 R$ 2.262.129,18 

 
O cancelamento de Restos a Pagar se deu em dívidas não processadas, conforme 

análise técnica baseada no SIM. 
 

7.4.1. DAS OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE MANDATO 
 
Ao final do exercício de 2016 havia disponibilidade financeira  (R$ 2.217.073,50) para 

a cobertura de obrigações de despesas contraídas pelo Chefe do Poder Executivo nos últimos 180 

http://www.tce.ce.gov.br/
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dias de mandato (R$ 501.339,70). Assim, ficou demonstrado que o Sr. Prefeito observou a vedação 
determinada pelo art.42 da LRF. 

 
7.5. DO AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL 

 

As Despesas com Pessoal do Poder Executivo do 2º semestre não ultrapassaram as 
do 1º semestre, não configurando, assim, a ocorrência do ato vedado pelo art.21, parágrafo único, 
da LRF. 

 

No entanto, as Despesas com Pessoal do Poder Legislativo do 2º semestre  
ultrapassaram as do 1º semestre, configurando, assim, a ocorrência do ato vedado pelo art.21, 
parágrafo único, da LRF, conforme análise exordial. 

 

8. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

Na análise das peças que compõem o Balanço Geral do Município de GROAÍRAS, foi 
constatada a devida consolidação dos valores referentes à execução orçamentária, financeira e 

patrimonial de todas as unidades orçamentárias constantes no Orçamento Municipal para o 
exercício em referência. Verificou-se a existência de todos os Anexos da Lei de no 4.320/64, 
exigidos pela Instrução Normativa de nº 02/2013 deste Tribunal de Contas. 

 
O Manual do Sistema de Informações Municipais para o exercício de 2016, aprovado 

pela Instrução Normativa nº 05/2015, de 26 de novembro de 2015, incluiu novas tabelas 
denominadas “Balancetes Contábeis”, com finalidade de receber as informações constantes nos 
Balancetes Contábeis das classes 1 a 8, em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público – PCASP.  No caso, atestou-se a consonância entre o grupo de novas tabelas, o Balanço 
Patrimonial e o Balanço Financeiro, no que se refere ao saldo de caixa de equivalente de caixa 
(R$ 2.217.152,57) e entre aquele, Balanço Patrimonial e Demonstração de Fluxo de Caixa, quanto 
à variação de disponibilidades de caixa (R$ -444.196,45). 

 
Entretanto, com relação aos itens abaixo, as diferenças não foram suficientemente 

esclarecidas: 
 

Especificação 
Balancetes Contábeis – 

SIM 
Balanço Orçamentário/ 

Balanço Financeiro 

Receita Realizada R$ 0,00 R$ 29.388.005,68 

Despesa Empenhada R$ 152.395,84 R$ 28.351.701,07 

Despesa Paga 152.395,84 R$ 27.557.048,51 
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O Balanço Orçamentário – Anexo XII evidenciou um superavit na execução 
orçamentária de R$ 1.036.304,61. 

 
Sobre a execução orçamentária, a Equipe Técnica levantou os seguintes valores e 

percentuais: 
 

Receita Orçamentária 

Previsão Arrecadação 
Excesso (+) / 

Insuficiência (-) 
Superavit(+)
/Deficit(-) % 

Exercício 
Anterior 

Superavit(+)
/Deficit(-) % 

R$ 32.000.000,00 R$ 29.388.005,68 -R$ 2.611.994,32 -8,16% R$ 25.400.495,26 15,70% 

Fonte: Informação Inicial 

 
O município não recebeu, no exercício, recomposição de verbas (PRECATÓRIOS) 

vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério – FUNDEF. 

 

Receita Tributária 

Previsão Arrecadação 
Excesso (+) / 

Insuficiência (-) 
Superavit(+)/

Deficit(-) % 

R$ 590.000,00 R$ 735.888,71 R$ 145.888,71 24,73% 

Fonte: Informação Inicial 

 
Segundo dados do Balanço Geral, o município de Groaíras não realizou, em 2016, 

alienações. 
 

Despesa Orçamentária 

Fixada 
Autorizada após 

abertura de Créditos 
Adicionais 

Empenhada 
Empenhada/
Autorizada 

(%) 

R$ 32.000.000,00 R$ 32.000.000,00 R$ 28.351.418,07 88,60% 

Fonte: Informação Inicial 

 
O Balanço Financeiro – Anexo XIII evidenciou um saldo para o exercício seguinte na 

monta de R$ 2.217.152,57, o que representa um deficit financeiro de 16,69% em relação ao 
exercício anterior (R$ 2.661.349,02). 
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A Unidade Técnica procedeu ao confronto, por método de amostragem, entre os 
saldos  registrados no Balancete Financeiro e extratos e conciliações, no que concluiu pela 
consonância entre as peças. 

 
O Balanço Patrimonial – Anexo XIV demonstrou um patrimônio líquido no valor de 

R$ 12.247.390,10. 
 
O Órgão Técnico, a partir da análise do Demonstrativo em comento, chegou aos 

indicadores abaixo, que buscam evidenciar a condição da entidade de saldar suas dívidas e de sua 
estrutura de endividamento. 

 

Liquidez Imediata 0,71 

Liquidez Corrente 0,94 

Índice de Solvência 2,05 

Endividamento Geral 49,00% 

Participação do Capital de Terceiros 95,00% 

Fonte: Informação Inicial 

 
Com relação aos grupos que compõem o Balanço Patrimonial, não foram esclarecidas 

as diferenças entre o Demonstrativo e as tabelas de Balancetes Contábeis do SIM. 
 
A Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo XV demonstrou que o município 

teve um superavit na sua gestão patrimonial na ordem de R$ 3.368.121,74. O superávit registrado 
no Balanço Geral diverge do resultado apresentado nos Balancetes Contábeis do SIM 
(R$ 2.869.208,15). 

 
O Demonstrativo dos Fluxos de Caixa evidenciou uma geração líquida de caixa no 

valor negativo de R$ 444.196,45. 
 

9. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
 

A norma que instituiu o órgão central de controle interno do Poder Executivo e o 
Relatório do órgão central de controle interno do poder executivo foram enviados junto à 
Prestação de Contas, em cumprimento à IN nº 02/13, do extinto TCM/CE. 

 
CONCLUSÃO 

 

Considerando que foi assegurado e respeitado o direito à ampla defesa ao Senhor 
Prefeito Municipal, durante a instrução processual; 
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Considerando que o § 2.º do art. 27 da Instrução Normativa nº 03/2000, do extinto 
TCM/CE, determina que o resultado da gestão fiscal de responsabilidade do Chefe do Poder 
Legislativo seja levado em consideração quando da análise e julgamento das Contas da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal; 

 
Considerando a gravidade da falha comentada no item 4 e as ponderações feitas por 

esta Relatoria no item 7.3.1 das Razões de Voto; 
 

Considerando tudo mais do que dos autos consta; 
 

VOTO, fundamentado no art. 78, inciso I e Emenda Constitucional nº 92/2017 da Carta 
Estadual, combinado com o art. 1.º, inciso I, e art. 6.º da Lei Estadual nº 12.160/93,  em parcial 
acordo com o Parecer do Ministério Público de Contas, discordando parcialmente quanto aos 
motivos, mas pela emissão de Parecer Prévio pela Irregularidade das contas de Governo do 
Município de GROAÍRAS, exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Sr. Adail 
Albuquerque Melo. 

 

E RECOMENDO à atual administração municipal que: 
 

a) Pulique a Prestação de Contas de Governo de sua responsabilidade em 
atendimento ao que determina o art.48 da LRF; 
b) Encaminhe ao Tribunal de Contas a Programação Financeira e o Cronograma Mensal 
de Desembolso na forma e prazos definidos na IN nº 03/2000, do extinto TCM/CE; 
c) Implemente meios de controle de forma a evitar inconsistências entre as 
informações remetidas ao Tribunal (SIM, Demonstrativos Fiscais, Balanço, etc); 
d) Implemente medidas de cobrança a fim de recuperar os direitos de Dívida Ativa, 
especialmente no que se refere aos débitos imputados pelo Tribunal de Contas; 
e) Repasse no prazo legal as consignações previdenciárias devidas ao INSS; 
f) Busque a concretização da Receita Prevista. 
 

Sejam notificados o Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal. 
 

Expedientes necessários. 
 

Sala de Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em Fortaleza, 03 de Abril 
de 2020. 

________________________________________ 
Conselheiro Alexandre Figueiredo 

RELATOR 
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