
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
Processo TCM nº 08804-15
Pedido de Reconsideração nº 00569-16
Exercício Financeiro de 2014
Prefeitura Municipal de ANAGÉ
Gestora: Andréa Oliveira Silva
Relator: Cons. Paolo Marconi                           

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

O  Parecer  Prévio  nº  08804-15,  publicado  no  DO  Eletrônico  de 
10/12/2015, opinou pela rejeição, porque irregulares,  das contas 
da  Prefeitura  Municipal  de  Anagé,  exercicio  de  2014,  de 
responsabilidade da Srª. Andréa Oliveira Silva, em decorrência do 
descumprimento  dos  artigos  20,  23  e  66  da  Lei  de 
Responsabilidade  Fiscal  (aplicou  66,86% da  Receita  Corrente 
Líquida em despesa com pessoal no 3º quadrimestre/2014), com 
imputação de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelas ressalvas 
e irregularidades remanescentes.

O Parecer Prévio consignou ainda as seguintes ressalvas:

• reincidência na omissão da cobrança da dívida ativa;

• despesas de R$ 1.247.766,22 realizadas indevidamente com 
recursos  do FUNDEB em 2014,  em desvio  de finalidade e 
descumprimento  de  determinação  deste  Tribunal  quanto  à 
não  restituição  de R$  43.950,81  à  conta  do  FUNDEB, 
relativos a anos anteriores;

• omissão na cobrança de multas e ressarcimentos imputados 
a agentes políticos do Município;

• ausência  de  registro  de  depreciação  dos  bens  móveis  e 
imóveis pertencentes à Prefeitura;

• orçamento  elaborado  sem  critérios  adequados  de 
planejamento;

• existência de déficit orçamentário;
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• divergências detectadas nos valores registrados nos Anexos 
que  compõem  esta  Prestação  de  Contas,  que  afetam  o 
resultado  da  Execução  Orçamentária  e  Patrimonial  do 
exercício e demonstram descontrole na elaboração das peças 
contábeis; e

• outras ocorrências consignadas no Relatório Anual expedido 
pela  DCE,  notadamente  atraso  na  remuneração  dos 
profissionais do magistério e descumprimento da Resolução 
TCM  nº  1282/09  (ausência  de  inserção  de  dados  e 
informações no SIGA).

Inconformada com a decisão prolatada, a Gestora ingressou com 
Pedido  de  Reconsideração  (processo  TCM  nº  00569-16,  fls. 
625/652), dentro do prazo legal, requerendo a reforma do Parecer 
Prévio recorrido, no sentido de que sejam aprovadas suas contas.

O decisório consignou que a despesa com pessoal dispendida pelo 
Município em 2014 não obedeceu ao limite de 54% definido no art. 
20,  III,  “b”,  da  LRF,  na  medida  em  que  foram  aplicados  R$ 
24.200.660,33, correspondentes  a  66,86% da  Receita  Corrente 
Líquida de R$ 36.197.647,11.

Nas  suas  razões  de  defesa,  a  Gestora  alegou  que  a  atual 
Administração sempre buscou o equilíbrio das contas, através do 
controle dos gastos públicos, de forma a evitar o comprometimento 
da receita do Município, argumentando  que a redução expressiva 
nos repasses oriundos do Fundo de Participação dos Municípios – 
FPM,  em decorrência da  “atualização dos limites dos municípios  
que integram o Território de Identidade de Vitória da Conquista na  
forma  da  Lei  Estadual  nº  12.564/2012”,  teria  repercutido  na 
elevação do índice de pessoal do município e, consequentemente, 
no descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Segundo a Gestora,  essa  “atualização de limites” teria  subtraído 
“extensas  áreas  territoriais  do  Município  de  Anagé,  excluindo  
localidades, distritos, vilas, povoados e vilarejos”,  implicando “uma 
perda  de  4.876  habitantes  que  foi  devidamente  subtraída  do  
número recenseado em 2010 para efeito do cálculo da estimativa  
de 2012”.

Afirmou  ainda  que  o  Município  ingressou  com  Ação  Direta  de 
Inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça da Bahia em face 
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da  Lei  Estadual  da  referida  Lei  Estadual  (ADIN  nº  0019118-
93.2013.8.05.0000),  julgada  procedente  em  14/05/2014,  e 
reafirmada  em 11/12/2015,  após  interposição  de  embargos  pelo 
Governo do Estado. Acrescentou também a Recorrente, a título de 
questionamento, que   “quando esse dinheiro ingressar nos cofres  
do município não irá retroagir para mudar o parecer do voto dessas  
contas anuais de 2014...”.

Na defesa inicial  a Gestora apresentou praticamente os mesmos 
argumentos trazidos no presente Pedido de Reconsideração, tema 
esse submetido a análise da Assessoria  Jurídica deste  Tribunal, 
cuja manifestação (fls.  558/568 – Parecer nº 02450-15),  seguida 
na  íntegra  por  esta  Relatoria  quando  do  julgamento  em 
primeira instância, ressaltou que:

“[…]  o  município  inicia  a  extrapolação  dos  gastos  com pessoal  no  1º 
quadrimestre  de  2013,  e  neste  caso,  consoante  o  art.  23  da  LRF,  a 
administração municipal teria o  2º (1/3) e 3º (2/3)  quadrimestres de 2013, 
para reconduzir ao limite de 54%, o que não ocorrera; tendo o gestor não 
promovido  tal  recondução,  inclusive,  em  todo  o  exercício  de  2014, 
ficando, portanto, os gastos com pessoal acima do limite estabelecido na 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Nesta  direção,  a  inclusão  do  montante  oriundo  da  Ação  Ordinária  de 
Cobrança  retromencionado  não  guarda  relação  cronológica  com  os 
períodos citados (2013 e 2014),  uma vez que os recursos oriundos da 
sentença ingressaram efetivamente  nos cofres do município em  19 de 
março de 2015; o que impõe uma primeira conclusão que tal valor 
integrará  a  Receita  Corrente  Liquida  para  efeito  do  cálculo  de 
despesas com pessoal do exercício de 2015. 

Imperioso reconhecer, portanto, que o cômputo da RCL traz como 
vetor de orientação as “receitas arrecadadas”,  em homenagem ao 
Regime  de  Caixa,  este  que  encontra  guarida  no art.  35  da Lei  nº 
4.320/64,  que assinala:  “Pertencem ao exercício  financeiro:  I  – as  
receitas nele arrecadadas”;   impossibilitando, de forma inequívoca, a   
inclusão para efeito da composição da Receita Corrente Líquida no 
exercício  financeiro  de  2014,  do  montante  de   R$13.357.520,85, 
referente aos recursos provenientes da Ação Ordinária de Cobrança 
nº 2003.33.00.031273-5, promovida pelo Município de Anagé contra a 
União,  mais  uma  vez  asseverando,  recebimento  este  obtido  pelo 
município na data de 19 de março de 2015”.

Em  que  pese  se  possa  reconhecer  que  a  atualização  dos  limites 
geográficos  municipais  realizada  pelo  Governo  do  Estado  da  Bahia, 
através  da  Lei  Estadual  nº 12.564  de  10  de  janeiro  de  2012,   tenha 
impactado  no  número  de  habitantes,  gerando  redução  do  FPM,  o 
município diante desta nova realidade, não extrapolou em 2012 o limite de 
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gastos com pessoal, porém inobservando um ano depois, os limites de 
gastos com pessoal, a partir do 1º quadrimestre de 2013, quando se inicia 
uma elevação significativa dos gastos com pessoal, visíveis no cenário 
apresentado abaixo:

EXERCÍCIO PIB 1º QUAD (%) 2º QUAD (%) 3º QUAD (%)
2012 Abaixo de 1% - - 52,05

2013 Acima de 1% 55,23 56,74 65,74
2014 Abaixo de 1% 57,36 62,16 66,87

A seca/estiagem que acompanhara o período supracitado, comprovada 
através dos decretos apensados aos autos, em termos práticos não foi 
suficiente  para  que  o  município   castigado  com  o  referido  fenômeno 
climático tomasse cuidado com as suas finanças. 

Deste modo, verifica-se que o controle de gastos públicos não fora uma 
tônica  da administração  municipal  no  exercício  de  2013,  que inclusive 
apresentou PIB positivo, tendo o TCM/BA autorizado duplicação do prazo, 
inclusive, conforme recente posicionamento das áreas técnica e jurídica 
deste Tribunal, autorização esta não consentânea com o que prevê o art. 
66  da  LRF,  uma  vez  que  em  2013  o  PIB  não  apresentou 
CRESCIMENTO REAL BAIXO OU NEGATIVO DO PRODUTO INTERNO 
BRUTO. Ou seja, o gestor não aproveitou o prazo duplicado concedido 
pela Corte de Contas à época.

Desta forma, o contexto fático, que subsidia a verificação acerca dos 
requisitos  estatuídos  no  art.  65  da  LRF  demonstra  de  forma 
inequívoca,  descuido  no  controle  dos  gastos  públicos  pela 
municipalidade, inclusive no tocante às despesas com pessoal”. 

Consoante despacho de fls. 654, a Assessoria Jurídica foi instada a 
se  pronunciar   mais  uma  vez,  em  face  do  Pedido  de 
Reconsideração,  tendo  o  Assessor  Jurídico  Alessandro  Macedo 
emitido  o  Parecer  nº  00508-16  (fls.  655/660),  opinando  pelo 
conhecimento,  e,  no  mérito,  pelo  não  provimento do  recurso, 
uma vez que “a gestora não apresentou novos elementos que alterassem o 
cenário  de  inobservância à  evolução das despesas e  do gasto  público  em 
geral, diante do estado emergencial que o município atravessava, assim em 
face da batalha jurídica protagonizada pelo município quanto ao repasse do 
FPM,  que  impactou,  como  se  esperava,  na  Receita  Corrente  Líquida  do 
município; esta que integra, por sua vez, a base de cálculo para verificação do 
limite de gastos com pessoal requerido pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.  

Esta  Relatoria  concorda  integralmente  com  o  pronunciamento 
jurídico, concluindo que as alegações e documentos apresentados 
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não  são  de  porte  a  descaracterizar  o  descumprimento  da  LRF, 
permanecendo  inalterado  o  decisório  neste  particular,  conforme 
tabela abaixo: 

EXERCICIO 1º 
QUADRIMESTRE

2º 
QUADRIMESTRE

3º 
QUADRIMESTRE

2012 ------ ------ 52,05
2013 55,23 56,74 65,74
2014 57,36 62,16 66,87 (66,86%)

*Índice alterado após análise desta Relatoria.

Quanto às demais ressalvas, a Gestora nada contestou ou provou 
em contrário.

VOTO

Em face do exposto, com fundamento no parágrafo único, do artigo 
88, da Lei Complementar nº 06/91, somos por  negar provimento 
ao  presente  recurso,  mantendo-se  em  todos  os  seus termos  o 
Parecer Prévio que opinou pela  rejeição das contas da Prefeitura 
Municipal de Anagé, exercício de 2014, de responsabilidade da Srª 
Andréa Oliveira Silva, inclusive a multa de R$ 3.000,00.

Vale  salientar  que  esta  Relatoria,  acompanhando  iniciativa  do 
ilustre Conselheiro José Alfredo Rocha Dias, decano desta Corte, 
também acha necessário  destacar  antecipadamente  sua  posição 
sobre eventual Pedido de Revisão, até mesmo para que o Gestor 
não venha alegar desconhecimento quanto à sua aplicação.

Tem se tornado comum por parte de muitos Gestores o Pedido de 
Revisão  após  a  emissão  de  Parecer  Prévio  do  Pedido  de 
Reconsideração.

É  inequivocamente  claro  o  disposto  no  art.  29,  parágrafo  3º  do 
Regimento Interno:

§ 3º  -  Comprovada a ocorrência  de equivoco,  falta  de�  
clareza  ou  imprecisão  na  decisão,  o  Relator  poderá  
apresentar pedido de revisão ao Tribunal Pleno, o qual  
deverá  ser  incluído  em  pauta  publicada  em  Diário  
Oficial, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)  
horas�.

Como ao Gestor não faltam oportunidades para apresentação de 
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defesa,  documentos  e  explicações,  a  exemplo  das  notificações 
mensais expedidas mensalmente pelas Inspetorias Regionais,  na 
resposta às questões apontadas no Pronunciamento Técnico antes 
da  emissão  do  Parecer  Prévio  e,  finalmente,  no  Pedido  de 
Reconsideração,  esta  Relatoria  só  irá  apresentar  Pedido  de 
Revisão  nas  situações  legalmente  previstas  (equivoco,  falta  de 
clareza ou imprecisão na decisão).

Ciência aos interessados.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 05 de abril de 2016.

Cons. Paolo Marconi                           
Relator

Este documento foi assinado digitalmente conforme orienta a resolução TCM nº01300-11. Para verificar a autenticidade deste parecer, 
consulte o Sistema de Acompanhamento de Contas ou o site do TCM na Internet em www.tcm.ba.gov.br e acesse o formato digital 
assinado eletronicamente. 
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