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A pandemia instaurada pelo vírus da Covid-19 foi, sem dúvida, 
o acontecimento sanitário mais relevante do início do século 
XXI. Apesar da experiência com outros agentes patogênicos que 
atingiram o mundo todo, como foi o caso da H1N1, não houve 
meios de deter o espalhamento da Covid, nem prevenir a alta 
taxa de fatalidade. 

Todavia, graças à ação rápida de profissionais da saúde, a 
descoberta de vacinas e a imunização em massa da população 
brasileira, o número de casos parece estar controlado. E, com 
o alívio que a boa notícia traz, surge também a necessidade de 
realizar o balanço dos recursos utilizados pelo Poder Público no 
combate à pandemia. Em razão disso, o Boletim Governet de 
Orçamento e Finanças do mês de maio de 2022 tem início, na 
seção Artigos e Pareceres, com a contribuição de Fabiana Brock, 
orientada por Leoni Menta Zamin, intitulada Auditoria nos 
recursos COVID-19 na prefeitura municipal de Tapejara/RS nos 
anos 2020 e 2021.   

Em Decisões dos Tribunais, colaciona-se manifestação do 
Tribunal de Contas da União que destaca serem responsabilidade 
da alta administração a governança e a implementação de 
controles internos e gestão de riscos nas organizações.  

Na sequência, destaca-se orientação do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná no sentido de que o ingresso decorrente 
da negociação de títulos de dívida agrária deve ser classificado 
como receita de capital.  

Ainda, vale conferir acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal 
Federal pela inconstitucionalidade de lei estadual que concede 
benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário 
e financeiro.  

Por fim, na seção Dúvidas dos Assinantes, apresentam-se as 
considerações elaboradas pela Equipe Governet a respeito do 
recebimento de bens em doação para pagamento de dívida 
ativa não tributária. 

Boa leitura! 

O editor. 
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AuditoriA nos recursos coVid 19 nA prefeiturA 
municipAl de tApejArA/rs nos Anos 2020 e 2021

reSUMo: A auditoria no setor público tem o objetivo 
de examinar a adequação, a eficácia e a legalidade 
dos atos públicos. O papel dos gestores públicos é ge-
rir os recursos públicos de forma eficiente e eficaz. 
Os portais de transparência devem disponibilizar as 
informações dos atos e fatos praticados pela gestão à 
toda a população que deseja acompanhar os gastos 
e ingressos públicos. Porém, em 2020, uma pandemia 
mundial causa efeitos devastadores. Uma das medi-
das adotadas pelo País, para o combate ao Covid-19, 
foi destinar aos estados e municípios milhões em re-
cursos, específicos para a compra de equipamentos e 
materiais e para a contratação de prestação de ser-
viços, como forma de amenizar o impacto que o Co-
vid-19 estava causando. O Fundo de Saúde de cada 
município, foi o órgão oficial que recebeu os recursos 
e onde realizou-se a auditoria no município de Tape-
jara/RS, comparando dados disponíveis no portal da 
transparência do município. Os resultados deste es-
tudo de caso, mostram como ainda precisa-se evoluir 
no quesito transparência para que as informações 
sejam de forma mais claras, onde qualquer cidadão 
possa obter e interpretar o que está descrito nos re-
latórios gerados. Portanto, o estudo apresentado re-
força a importância da auditoria no controle dos atos 
e fatos praticados pelas administrações públicas.

PaLavraS-CHave: Gestão pública. Auditoria. Recei-
ta. Despesa. Recursos Covid-19.

1. introdUÇÃo

A auditoria, além de importante, tem sido cada 
vez mais necessária não só para as empresas priva-
das, como também para os órgãos públicos. Esta ne-
cessidade iniciou em 1934, nos Estados Unidos, onde 
as empresas que eram listadas na bolsa de valores 
foram obrigadas, pelo órgão fiscalizador, a utilizar 
serviços de auditoria. Foi somente no ano de 1968, 

Fabiana brock 
Acadêmica em Ciências Contábeis pela FAT-Faculdade e Escola. Responsável pelo setor de licitações da Prefeitura de Tapejara por  

2 anos.6 anos de experiência comprovada na área pública. 2 anos de experiência na Secretaria da Saúde, com foco nos recursos.

Orientadora: leoni Menta zamin 
Mestre em Economia, com ênfase em Controladoria. Especialista em Contabilidade Pública, Controladoria e  

Metodologia Ativas. Graduada e Ciências Contábeis.

com fortalecimento em 1972 pelo Banco Central 
que a auditoria começou a ser obrigatória no Brasil.

A auditoria é uma atividade que tem o objetivo 
de controle dos procedimentos da entidade, com 
papel de avaliar as informações trazendo uma maior 
eficácia e eficiência, sempre seguindo os princípios e 
benefícios da entidade, aprimorando os resultados. 
A auditoria verifica as transações de uma entidade 
em que estão sendo inspecionadas as demonstra-
ções contábeis, que tem por finalidade a veracidade 
dos registros contábeis assim expressando opiniões, 
conclusões, críticas e orientações.

Desde seu início, até nos dias atuais, a auditoria 
evoluiu muito para melhorar a veracidade dos do-
cumentos analisados e para auxiliar de forma mais 
ampla o dia-dia de um auditor, nessa trajetória a au-
ditoria dividiu-se em interna e externa, desta forma a 
proposta deste estudo irá focar na auditoria interna 
em um órgão público. Geralmente, os órgãos públi-
cos são resistentes ao serem fiscalizados, e é por isso 
que a auditoria interna no setor público é uma ferra-
menta de controle social. Esta ferramenta de controle 
social, é formada por um conjunto de procedimentos 
e técnicas que tem por objetivo examinar a integrida-
de, adequação e eficácia dos controles internos, dos 
atos e das informações físicas, contábeis, financeiras 
e operacionais dos bens públicos.

Aumenta ainda mais a sua importância quando 
se trata de órgãos públicos, pois o patrimônio públi-
co é propriedade coletiva que deve ser vigiado por 
todos. Além disso, a sociedade brasileira vem exigin-
do cada vez mais a transparência na aplicação dos 
recursos públicos. Os órgãos públicos alcançam mais 
facilmente esta transparência quando têm o auxílio 
da auditoria, pois, suas atividades servem como um 
meio de identificação de que todos os procedimen-
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tos internos, políticas definidas e a própria legisla-
ção estão sendo devidamente seguidos e, também, 
para constatação de que todos os dados registrados 
merecem a verdadeira confiança; então, pode-se di-
zer que a auditoria interna se torna indispensável.

Por ser o patrimônio público de todos os cidadãos, 
que este estudo de caso tem relevância para a socie-
dade, pois, no cenário em que o Brasil está vivendo, 
onde o governo federal tem enviado milhões em re-
cursos para o combate e controle do Covid-19 para os 
municípios, o papel da auditoria interna através dos 
controles internos de cada município é necessário, 
para averiguar e assegurar que estes recursos estejam 
sendo aplicados de maneira correta.

É através dos portais da transparência de cada muni-
cípio que o cidadão comum pode auditar de uma forma 
mais fácil e acessível as informações que cada município 
disponibiliza referente a gestão de cada prefeito.

A partir do exposto, este estudo vai propor uma 
análise nas receitas e despesas oriundas do Covid-19, 
Prefeitura de Tapejara/RS, no período de janeiro 
2020 a setembro de 2021, onde estes foram realiza-
dos com recursos provenientes do governo federal 
através do Fundo Nacional de Saúde, para a preven-
ção e combate do Covid-19, além da comparação 
dos valores total já utilizados pelo município. Desta 
forma, será analisado de que forma estes recursos 
estão sendo utilizados e a forma que os mesmos es-
tão sendo apresentados aos cidadãos tapejarenses 
através do portal da transparência. 

Para a realização da pesquisa foram verificadas as in-
formações pertinentes ao Covid-19, quanto a sua trans-
parência e referente às leis, normas e portarias vigentes.

1.1. definição do tema

O principal papel da evolução da contabilidade 
é de adequar todos os mecanismos necessários para 
as práticas de mudanças em prol de um cenário con-
tábil favorável e crescente, que venha a contribuir 
significativamente no desenvolvimento financeiro 
de nosso país, em sua trajetória de evolução a con-
tabilidade foi crescendo e expandindo suas áreas de 
atuação, que são na área pública, privada, fiscal, tra-
balhista, de custos, financeira e a agrícola.  

O mercado de trabalho nos dias atuais, na área 
da contabilidade, exige do profissional não somente 

emissão de guias de arrecadação de impostos e fecha-
mentos de balanço e DRE (demonstração do resultado 
do exercício), mas sim que seja feito gestão em con-
tabilidade dentro das empresas e órgãos públicos. Já 
que a ciência contábil é a ciência onde está menciona-
do todas as informações sobre o patrimônio e situação 
financeira das empresas e dos órgãos públicos.

Dentro da área da contabilidade, temos também 
a área da auditoria, que se divide em externa e in-
terna, onde que por determinação legal, algumas 
entidades têm a obrigação de prestar contas de sua 
gestão administrativa e financeira à sociedade em 
geral, através das demonstrações financeiras e con-
tábeis. Já em órgãos públicos todos passam por au-
ditoria, devido ao setor público ser responsável pelo 
uso de recursos provenientes de tributação e outras 
fontes, dos cidadãos e outros beneficiários.

A auditoria externa é realizada por profissio-
nais que são contratados pela empresa e que não 
possuem vínculo nenhum com a instituição que os 
contratou, seu objetivo é atender as necessidades 
da empresa e garantir que a mesma esteja seguindo 
corretamente a legislação, o auditor independente 
se preocupa  mais em detectar  fraudes e a preven-
ção das fraudes analisando o balanço patrimonial e 
as demonstrações financeiras da empresa, a audito-
ria externa é recomendada que seja feita a cada 6 
meses ou no mínimo uma vez por ano.

Já a auditoria interna é realizada por um funcioná-
rio interno da empresa, seu objetivo principal é aten-
der as necessidades da administração em si, é formada 
por um conjunto de leis e normas, onde tem o objetivo 
de minimizar e evitar erros cometido por gestores em 
seus atos administrativos, perante as legislações vigen-
tes, verificar a legalidade dos atos praticados,  auxiliar 
na resolução de problemas que vierem a surgir , no ór-
gão público a auditoria é ainda mais importante pois 
além de auxiliar nessas questões é um caso de controle 
social pois o órgão público somente pode praticar o 
que diz as leis, dessa forma ela tem se tornado cada 
vez mais importante nos dias atuais. 

Em 2020, o mundo inteiro se deparou com uma 
pandemia, onde um vírus desconhecido chegava tra-
zendo muitas dúvidas e incertezas, tanto dos médicos 
como de todas as pessoas que estavam na linha de 
frente, tentando amenizar os estragos que o Covid-19 
estava trazendo à população mundial. A partir des-
se momento, as medidas de prevenção, começaram 
a ser tomadas, onde o governo federal disponibili-
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zou milhões de recurso para a compra de materiais e 
equipamento e para a contratação de prestação de 
serviço, mas o que não se imaginava, era que o valor 
dos insumos subiriam muito e, em alguns casos, mais 
que dobraram o valor comercializado antes da pan-
demia em comparação com a chegada pandemia. 

Um dos motivos foi a falta de matéria prima 
para a fabricação de medicamentos, por exemplo, 
tornando a compra pela prefeitura de Tapejara/RS, 
mais difícil, uma vez que o processo é burocrático e 
demorado. Dessa forma as empresas preferiam ven-
der para as empresas privadas, pois o processo de 
venda era rápido e o recebimento também, tornan-
do o valor vendido aos órgãos públicos mais caro. 

O impacto no orçamento e na execução financeira 
do município, foi muito amplo, pois atingiu todas as 
secretarias do município, pois a arrecadação diminuiu 
drasticamente e os recursos que se estavam receben-
do era exclusivamente para o combate ao Covid-19, 
não sendo permitido a utilização em outros meios. Foi 
necessário também a readequação nas despesas e a 
criação de políticas públicas destinadas às pessoas que 
acabaram perdendo seus empregos e ficando sem ren-
da. Assim, a auditoria se tornou mais essencial ainda, 
principalmente para gestores que viram a oportunida-
de de benefícios, onde a lei de licitações foi flexibiliza-
da para se tornar menos burocrática e rápida, para se 
adquirir o que era necessário ao combate ao Covid-19 
e, também, a flexibilização dos tribunais de conta. E aí 
a auditoria e a ferramenta que se pode utilizar para a 
fiscalização da boa conduta dos gestores.

1.2. delimitações do problema

A auditoria do setor público pode ser descrita como 
um processo sistemático de obter e avaliar objetiva-
mente evidências para determinar se as informações ou 
as condições reais de um objeto estão de acordo com 
critérios aplicáveis. A auditoria do setor público é essen-
cial, pois fornece aos órgãos legislativos e de controle, 
bem como aos responsáveis pela governança e ao pú-
blico em geral, informações e avaliações independentes 
e objetivas acerca da gestão e do desempenho de polí-
ticas, programas e operações governamentais.

Também representa uma dificuldade ainda maior, 
por suas características complexas e o grande número 
de leis e normas vigentes, diante disso ela é de suma 
importância para o setor de licitações onde é realiza-
do as compras de uma prefeitura. Neste setor existem 
leis e normas específicas para cada modalidade de li-

citação, sendo assim é um desafio constante para os 
agentes de controle interno, pois existe a necessidade 
de auditorias periódicas neste setor, perante a enorme 
relevância dada pelos tribunais superiores, pois os pro-
cessos devem estar dentro dos princípios legais.

A partir do momento em que se deparou com a 
pandemia do Covid-19, o Ministério da Saúde tomou 
várias medidas para combater a proliferação do ví-
rus, uma delas foi destinar recursos com exclusivida-
de para o combate do Covid-19. Esses recursos foram 
para a compra de equipamentos, insumos e contrata-
ção de profissionais da área da saúde. Para a utiliza-
ção destes recursos foram elaboradas portarias orien-
tando os gestores dos municípios, onde cada recurso 
deveria ser gasto e a forma que seria gasta.

Isso se tornou mais um desafio para os agentes de 
controle interno dos municípios e até mesmo para os 
gestores dos municípios, pois além de cumprirem com 
todas as leis normas e portarias, precisavam informar 
a toda a população de forma clara e transparente as 
ações voltadas ao combate do Covd-19,  Sendo as-
sim, esse estudo quer saber: de que forma o municí-
pio de Tapejara está divulgando, através do portal da 
transparências, as informações das receitas e despesas 
oriunda da pandemia do Covid-19, no período de ja-
neiro 2020 à setembro de 2021, para os cidadãos? 

1.3 objetivos

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

1.3.1 Objetivo Geral

Verificar de que forma o município de Tapejara 
está divulgando, através do portal da transparência, 
as informações das receitas e despesas oriunda da 
pandemia do Covid-19, no período de janeiro 2020 
a setembro de 2021, para os cidadãos? 

1.3.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos deste estudo de caso se-
rão redigidos na forma de tópicos e são eles:

a) Localizar através do site do Fundo Nacio-
nal de Saúde (FNS) os recursos exclusivos ao 
combate do Covid-19;

b) Localizar através do portal da transparência 
da Prefeitura Municipal de Tapejara, os valores 
das receitas e despesas vinculadas ao Covid-19;
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c) Fazer o levantamento dos valores e de que 
forma foram utilizados pelo município de Tape-
jara para a prevenção e combate ao Covid-19;

d) Se necessário, sugerir medidas que melho-
rem o cumprimento das leis e portarias especí-
ficas do Covid-19. 

1.4 Justificativa

A auditoria é a ferramenta que a administra-
ção pública tem para auxiliar o bom andamento 
das atividades internas das empresas e de órgãos 
públicos, evitar fraudes e, principalmente, apurar 
a legalidade e legitimidade dos atos e fatos admi-
nistrativos em sua totalidade. Também quanto aos 
aspectos da eficiência, eficácia, efetividade e eco-
nomicidade das atividades praticadas.

Atualmente as administrações públicas estão vi-
venciando um cenário de crescente competitividade. 
Para atender essa realidade, elas buscam soluções 
para melhor estruturar e integrar seus processos, 
criando maior flexibilidade e agilidade em suas ope-
rações. Dessa mesma forma, na Administração Pú-
blica, os novos sistemas e a demanda da sociedade 
por maior transparência e qualidade na prestação 
de seus serviços, geram uma crescente preocupação 
com a otimização dos seus processos.

Além do exposto, vale destacar que, por motivos 
da pandemia do Covid-19, milhões de reais, na for-
ma de recursos federais foram enviados aos estados 
e municípios, e estes têm a obrigação de utilizar 
esses recursos, única e exclusivamente para com-
pra de materiais, insumos, e para a contratação de 
prestação de serviços relacionados ao combate do 
Covid-19. A compra de materiais e de insumos e a 
contratação de prestação de serviços se dá através 
de processos licitatórios, onde estes são a ferramen-
ta que a administração pública possui para a devida 
contratação da empresa vencedora.

Pode-se destacar ainda que todos os cidadãos 
são auditores dos órgãos públicos, pois os mesmos 
utilizam dos recursos que todas as pessoas pagam 
através dos impostos, para a realização de melho-
rias e contratação de prestação de serviços. Também 
se justifica porque auxiliará a sociedade num todo 
quanto à transparência e eficácia dos atos pratica-
dos pela administração pública.

2. reFerenCiaL teÓriCo

Nesse tópico será apresentado os conceitos meto-
dológicos que possuem maior relevância no trabalho.

2.1 Contabilidade 

A contabilidade teve seus primeiros sinais a apro-
ximadamente 2.000 anos a.c., mas mesmo antes disso 
o homem primitivo, quando fazia a contagem de sua 
caça ou até mesmo de seu rebanho já estava pratican-
do contabilidade de uma forma bem simples, mas foi 
precisamente no decorrer do terceiro milênio antes 
de Cristo, na civilização Suméria e da Babilônia (hoje 
Iraque), no Egito e na China, que se tem os primeiros 
exemplos de contabilização (IUDICIBUS, 2010).

A evolução da Contabilidade se deu de uma for-
ma lenta no decorrer dos séculos, até o aparecimen-
to da moeda, mas foi com a preocupação do homem 
com suas propriedades que a contabilidade foi se 
aperfeiçoando e se desenvolvendo, em seu instru-
mento de avaliação quanto a situação patrimonial, 
a contabilidade reflete um dos aspectos mais domi-
nantes no homem hedonista, pois põe ordem, nos 
lugares em que reinava o caos, tomava pulso do em-
preendedorismo e comparava uma situação inicial 
com outra mais avançada, assim o homem contador 
põe ordem, classifica agrega e inventaria o que o 
homem produtor produziu dando condições para 
aprimorar cada vez mais a qualidade e a quantidade 
dos meios produzidos (IUDICIBUS, 2010).

(Iudicibus (2010) salienta que a contabilidade é, 
pode ser aferida pelo que a contabilidade realiza den-
tro das atividades econômicas, com um sistema simples 
de registro de preços e análise contábil, dessa forma 
o contador torna-se o primeiro analista das informa-
ções produzidas pelo sistema e por ele também, mas, 
mesmo a contabilidade ser de extrema importância, 
até nas mais simples organizações, esta nobre a antiga 
disciplina são por poucos reconhecidas.

Pode-se dizer em mercado de trabalho para um 
contador, que as perspectivas são excelentes, mas 
ainda precisa-se evoluir muito para o devido reco-
nhecimento e importância da função contábil dentro 
do mercado nacional e internacional, pois o merca-
do de trabalho nos dias atuais exige do profissional 
de contabilidade, não somente emissão de guias de 
arrecadação de impostos e fechamentos de balanço 
e DRE, mas sim que seja feito gestão em contabili-
dade dentro das empresas e órgãos públicos. Pois a 
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ciência contábil é a ciência onde está mencionado 
todas as informações sobre o patrimônio e situação 
financeira das empresas e dos órgãos públicos.

A contabilidade, é a ciência que estuda e pratica, 
controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio 
das entidades, mediante o registro, a demonstração e 
a revelação desses fatos, com o fim de oferecer infor-
mações sobre a composição do patrimônio, suas va-
riações e o resultado econômico decorrente da gestão 
da riqueza econômica, sua principal função é registrar, 
organizar, demonstrar, analisar e acompanhar as mo-
dificações do patrimônio em virtude da atividade eco-
nômica ou social que a empresa exerce no contexto 
econômico (PORTAL DE AUDITORIA, 2021). 

Segundo Jund (2003, p. 10)

A contabilidade, portanto, deve ser vista como um 
sistema de informações, cujo métodos de trabalho 
consiste, simplificadamente, em coletar, processar 
e transmitir dados sobre a situação econômico-fi-
nanceira de uma entidade, em determinado mo-
mento, e sua evolução em um dado período.

A contabilidade é o sistema onde todas as infor-
mações estão armazenadas, portanto, podemos di-
zer que a contabilidade é o cérebro de uma empre-
sa, pois é através das informações nela contidas que 
serão tomadas as decisões necessárias para cada mo-
mento vivido pela empresa. Mas as decisões toma-
das pelos gestores, só serão corretas, se as informa-
ções contidas na contabilidade forem verdadeiras, 
desta forma as informações e os documentos devem 
ser lançados de forma verdadeira e o registro dos 
atos e fatos seja feito coerentemente.

Assim Horngren, Sundem e Stratton (2004, p. 5) 
trata de algumas questões para a veracidade das in-
formações:

Para realmente saber se uma informação con-
tábil ajuda ou não uma entidade a alcançar 
seus objetivos e metas é necessário que sejam 
respondidos três tipos de questões: 1. Questões 
de registro: Estou agindo bem ou insatisfato-
riamente? Scorekeeping (manter um registro) 
é a acumulação e classificação dos dados. Esse 
aspecto da contabilidade permite aos usuários 
internos e externos avaliar o desempenho or-
ganizacional. 2. Questões de direção de aten-
ção: Quais problemas devo examinar? Direção 
de atenção significa relatar e interpretar in-

formações que ajudam os gestores a focalizar 
problemas, imperfeições, ineficiências e oportu-
nidades operacionais. Dirigir a atenção associa-
-se, geralmente, com planejamento e controle 
atuais e com análise e investigação de relatórios 
contábeis internos rotineiros e recorrentes. 3. 
Questões de solução de problemas: Das diver-
sas maneiras de fazer um trabalho, qual é a 
melhor? O aspecto da solução de problemas da 
contabilidade quantifica os resultados prováveis 
dos possíveis cursos de ação e, frequentemente, 
recomenda o melhor curso a seguir.

A contabilidade nos dias de hoje, vai muito além 
de gerar guias de impostos, fechamentos de balan-
ço, DRE, ou também de gerar informações gerenciais 
para a tomada de decisões, ela está presente na vida 
das pessoas, mesmo de forma mais simples, como por 
exemplo, no planejamento e controle do salário, mas 
também no dia a dia de todas as empresas e órgão 
públicos através das suas várias áreas de atuação,

Segundo o Portal de Auditoria (2021) as áreas de 
atuação geral da contabilidade são:

Fiscal: auxilia na elaboração de informações 
para os órgãos fiscalizadores, do qual depen-
de todo o planejamento tributário da entida-
de. Pública: é o principal instrumento de con-
trole e fiscalização que o governo possui sobre 
todos os seus órgãos. Estes estão obrigados à 
preparação de orçamentos que são aprovados 
oficialmente, devendo a Contabilidade pública 
registrar as transações em função deles, atuan-
do como instrumento de acompanhamento dos 
mesmos. A Lei nº 4.320/64, constituindo-se na 
carta magna da legislação financeira do País, es-
tatui normas gerais para a elaboração e contro-
le dos orçamentos e balanços públicos. Geren-
cial: auxilia a administração na otimização dos 
recursos disponíveis na entidade, através de um 
controle adequado do patrimônio e dos custos. 
Financeira: elabora e consolida as demonstra-
ções contábeis para disponibilizar informações 
aos usuários externos.  auditoria: compreende 
o exame de documentos, livros e registros, ins-
peções e obtenção de informações, internas e 
externas, relacionadas com o controle do patri-
mônio, objetivando mensurar a exatidão desses 
registros e das demonstrações contábeis deles 
decorrentes. Perícia Contábil: elabora laudos 
em processos judiciais ou extrajudiciais sobre 
organizações com problemas financeiros causa-
dos por erros administrativos.
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Em qualquer área de atuação que o contador for 
atuar, ele deverá seguir rigorosamente os princípios 
onde são aplicáveis à contabilidade no seu sentido 
mais amplo de ciência social, cujo objeto é o Patri-
mônio das Entidades, estes princípios representam a 
essência das doutrinas e teorias relativas à Ciência da 
Contabilidade (PORTAL DE CONTABILIDADE, 2021)

Além dos princípios que todos os contadores de-
vem seguir, incluem-se ainda as Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBC), onde estas tornam os processos 
operacionais mais eficientes, já que impactam o modo 
como as atividades são executadas através das normas, 
passa a existir um padrão de execução das tarefas que 
não dá margem para erros e evita o trabalho redobra-
do, garantindo mais transparência nas atividades con-
tábeis, e se alinharem com as normas internacionais.

2.2 Contabilidade Pública 

Contabilidade Pública é o ramo da Contabilida-
de que coleta, registra e controla os atos e fatos re-
lacionados ao patrimônio público e suas variações, 
bem como acompanha a execução do orçamento. 
Também é responsável por registrar a arrecadação 
de receitas e a execução das despesas públicas, de 
forma a controlar os atos e fatos relacionados ao pa-
trimônio e ao orçamento público (ALMEIDA, 1994).

O principal objetivo da contabilidade pública é o 
de proporcionar à administração informações atu-
alizadas e exatas que possam ser expressas em ter-
mos monetários, sendo possível informar os reflexos 
das transações realizadas de modo a possibilitar as 
tomadas de decisões, para o cumprimento da legis-
lação vigente, e ainda, demonstrar a situação eco-
nômico-financeira da entidade em um determinado 
momento. (COELHO; COSTA; SOUZA, 2018).

Segundo Avila, Bachtold e Vieira (2011, p. 23), 
contabilidade pública pode ser definida:

Como a ciência que permite através de suas 
técnicas manter o controle permanente do 
patrimônio público. Também podemos de-
finir a contabilidade pública como a ciência 
que estuda e pratica, controla e interpreta os 
fatos ocorridos no patrimônio público, me-
diante o registro, a demonstração expositi-
va e a revelação desses fatos, com o fim de 
oferecer informações sobre a composição do 
patrimônio, suas variações e o resultado eco-
nômico decorrente da gestão pública.

Desta forma a Contabilidade Pública é baseada 
na lei 4.320 de 17 de março de 1964, que instituiu 
normas e regras gerais de direito financeiro, para a 
elaboração e controle de orçamentos públicos, para 
as administrações públicas.

Além, da lei que ela é regida temos também as 
normas de contabilidade pública onde estabele-
cem regras de conduta profissional e procedimen-
tos técnicos a serem observados quando da realiza-
ção dos trabalhos contábeis.

A Contabilidade Pública uma área que permite 
manter o controle do patrimônio Público, ela diz 
respeito à administração direta e indireta, incluin-
do órgãos do governo, empresas públicas, socieda-
des de economia mista, agências regulamentado-
ras, autarquias e fundações.

A partir dessas informações, podemos traçar os 
principais objetivos da contabilidade pública (POR-
TAL DE CONTABILIDADE, 2021):

Cuidar do patrimônio e das suas variações; Contro-
lar o orçamento e sua execução, como previsão e 
arrecadação de receita, fixação e execução da des-
pesa, dentre outros; Registrar os fatos contábeis 
(modificativos, permutativos, mistos); Registrar 
os atos potenciais praticados pelo administrador, 
que podem alterar qualitativa e quantitativamen-
te o patrimônio; Fornecer ao gestor informações 
atualizadas e exatas para subsidiar a tomada de 
decisões; Incentivar o cumprimento da legislação.

Além disso, conforme o Portal da Contabilidade 
(2021), o objetivo da Contabilidade Pública é:

Fornecer aos gestores informações atualizadas 
e exatas para subsidiar as tomadas de decisões, 
aos órgãos de controle interno e externo para o 
cumprimento da legislação e às instituições go-
vernamentais e particulares informações estatís-
ticas e outras de interesse dessas instituições.

Também podem ser encontradas informações de 
bens (equipamentos, imóveis), direitos (valores a rece-
ber) e obrigações (valores a pagar) do ente. Ao assumir 
o seu mandato, o prefeito precisa entender a situação 
financeira do município, cujos dados estão disponibi-
lizados nos relatórios. (Portal de Contabilidade, 2021).

Essas informações nortearão a atuação do gestor, de 
forma que o mesmo poderá esclarecer os compromis-
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sos que já foram assumidos em gestões anteriores, ob-
servar os limites fiscais e verificar a disponibilização de 
recursos que atendam às promessas da sua campanha.

No âmbito municipal, a contabilidade também tem 
o objetivo de auxiliar o gestor na tomada de decisão. 
Na contabilidade, encontram-se os registros orçamen-
tários aprovados em cada ano, ou seja, receitas e des-
pesas autorizadas pela Lei Orçamentária Anual (LOA).

Conforme caput do artigo 165 da CF/88 que de-
terminou, são leis de iniciativa do Poder Executivo 
e que estabelecem o planejamento público. Inte-
gram este, além dos orçamentos anuais, o Plano 
Plurianual e as Diretrizes Orçamentárias. Então, a 
orientação orçamentária, receitas e despesas para 
o setor público segue o seguinte: o Plano Plurianu-
al (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 
a Lei Orçamentária Anual (LOA).

QUADRO 1 - PLANEJAMENTO PÚBLICO

Plano Plurianual 
(PPa) 

A lei que instituiu o Plano Plurianual deverá estabelecer, de forma regionalizada, as Diretrizes, os 
Objetivos e as Metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital, e outras delas de-
correntes, e para as relativas aos programas de duração continuada. 

Conforme o artigo 165 da CF/88, o PPA introduziu aperfeiçoamentos que objetivam: 

(...) Organizar os programas para melhor equilíbrio entre custo, qualidade e prazo; 

Assegurar compatibilidade com a orientação estratégica e com os recursos disponíveis; 

Proporcionar alocação de recursos nos orçamentos compatibilizados com planos; 

Melhorar o desempenho gerencial da Administração Pública (custo/resultado); 

Estimular parcerias internas e externas; 

Permitir a avaliação do desempenho físico e atingimento dos objetivos; 

Criar condições para o aperfeiçoamento constante, quanto à qualidade e produtividade; 

Oferecer elementos para que os controles interno e externo possam relacionar a execução física e 
financeira com os resultados da atuação do governo; 

Explicitar a distribuição regional das metas e gastos; e Dar perfeita transparência à aplicação dos 
recursos e aos resultados obtidos.

Lei de diretrizes  
orçamentárias 

(Ldo)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que é anual como a LOA, de acordo com o parágrafo 2º 
do artigo 165 da CF/88, deverá:  

(...) Compreender as metas e as prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despe-
sas de capital para o exercício financeiro subsequente; 

Orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual; 

Dispor sobre as alterações na legislação tributária; e 

Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

Lei orçamentária 
anual (Loa)

A Lei Orçamentária anual (LOA) serve para a elaboração do orçamento financeiro, onde está institui nor-
mas gerais de direito financeiro para orientar os Estados, Municípios e o Distrito Federal, na elaboração 
e contrôle dos orçamentos e balanços, essa é a Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964.

Desta forma o disposto no artigo 87 da Lei n. 4.320/64, diz:
Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a ad-
ministração pública for parte.

E ainda conforme o disposto no artigo 105, parágrafo 5º, dessa mesma Lei:

Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações […] que, mediata ou 
indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio.

Conforme Hadad e Mota (2010, p.17), podemos destacar como orçamento público é: 
É o ato administrativo revestido de força legal que estabelece um conjunto de ações a serem realizadas, 
durante um período de tempo determinado, estimando o montante das fontes de recursos a serem 
arrecadados pelos órgãos e pelas entidades públicas e fixando o montante dos recursos a serem 
aplicados por eles na consecução dos seus programas de trabalho, a fim de manter ou de ampliar os 
serviços públicos, bem como de realizar obras que atendam às necessidades da população.

Desta forma, o artigo, artigo 2º, da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, estabelece que:

A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política 
econômico- -financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unida-
de, universalidade e anualidade (BRASIL, 1964, art. 2°).

Fonte: elaborado pela autora (2021)



Governet®  |  A RevistA do AdministRAdoR Público  .  419

Artigos e PAreceres

Maio de 2022  |  Boletim de oRÇAmeNto e FiNANÇAS

Além disso, a Contabilidade Pública possui a Lei 
de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar 
101/2000), de 4 de maio de 2000, onde estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a respon-
sabilidade na gestão fiscal.

Sendo assim, conforme o artigo 1º da Lei Com-
plementar 101/2000:

A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a 
ação planejada e transparente, em que se previ-
nem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cum-
primento de metas de resultados entre receitas e 
despesas e a obediência a limites e condições no 
que tange a renúncia de receita, geração de des-
pesas com pessoal, da seguridade social e outras, 
dívidas consolidada e mobiliária, operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receita, con-
cessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

Esta lei assegura que as ações dos Órgãos Públi-
cos sejam de forma mais transparente possível, a fim 
de evitar fraudes e prejuízos ao erário público, além 
de buscar um equilíbrio entre receitas e despesas 
estabelecendo normas de finanças voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal.

2.3 receita Pública

Para que as necessidades dos cidadãos de cada 
município sejam atendidas, os gestores municipais 
precisam de receitas para prestar esses serviços à 
sociedade, essa arrecadação de receita entra nas 
contas do município de várias formas como: impos-
tos, aluguéis, venda de bens, prestação de alguns 
serviços, venda de títulos do tesouro nacional, rece-
bimento de indenizações, dentre outras formas de 
arrecadação (Portal da Transparência 2021).

Desta forma o portal da transparência (2021) en-
tende como receita pública:

Receita pública é o dinheiro que o governo dis-
põe para manter sua estrutura e oferecer bens 
e serviços à sociedade, como hospitais, escolas, 
iluminação, saneamento, etc.

Ainda para Angélico, João (1995, p. 44):

Receita pública, em seu sentido mais amplo, 
é o recolhimento de bens aos cofres públi-
cos. Ingresso, entrada ou receita pública são, 

na verdade, expressões sinônimas na termi-
nologia de finanças públicas.

Conforme o Art. 11 da Lei 4.320 de 17 de março 
de 1964, a receita classifica em duas categorias eco-
nômicas, como receita corrente e receita de capital, 
como segue descrito abaixo:

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tribu-
tária, de contribuições, patrimonial, agropecuá-
ria, industrial, de serviços e outras e, ainda, as 
provenientes de recursos financeiros recebidos 
de outras pessoas de direito público ou privado, 
quando destinadas a atender despesas classificá-
veis em Despesas Correntes

§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da 
realização de recursos financeiros oriundos de 
constituição de dívidas; da conversão, em espécie, 
de bens e direitos; os recursos recebidos de outras 
pessoas de direito público ou privado, destinados a 
atender despesas classificáveis em Despesas de Ca-
pital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.

As receitas além de serem classificadas, também 
se distinguem na previsão orçamentária como recei-
ta orçamentária ou receita extraorçamentária.

Para Leal, Marcelo (JUSBRASIL, 2021):

São orçamentárias as receitas que estiverem 
previstas no orçamento de modo que serão 
consideradas quando da fixação das despesas 
públicas. O administrador público poderá con-
tar com elas para fazer frente às despesas pú-
blicas em que incorrerá o ente, posto que tais 
receitas são incorporadas ao patrimônio públi-
co (não são passíveis de restituição).

E ainda para Leal, Marcelo (JUSBRASIL, 2021), ex-
traorçamentárias são:

As receitas que não fazem parte do orçamento 
de modo que não serão consideradas quando 
da fixação das despesas públicas. São receitas 
públicas apenas na acepção mais ampla do ter-
mo, uma vez que não poderá o administrador 
público contar com elas para custear despesas 
públicas previstas na peça orçamentária. O único 
motivo que justifica sua inserção no conceito de 
receita, malgrado não se incorporem ao patri-
mônio público, é que como adentram nos cofres 
públicos deverão ser precedidas de lançamento.
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Assim, para que os gestores municipais pos-
sam realizar uma boa gestão, toda e qualquer 
receita é indispensável, e por isso a busca in-
cansável de receita, dos prefeitos junto aos 
governos estaduais e federais.

2.4 despesa Pública 

Já as despesas são as saídas das receitas, dos co-
fres públicos através da realização de obras e inves-
timentos e a permanência de serviços prestados à 
população, através da administração pública.

Despesa pública é o conjunto de dispêndios re-
alizados pelos entes públicos a fim de saldar gastos 

fixados na lei do orçamento ou em lei especial, vi-
sando à realização e ao funcionamento dos serviços 
públicos. A despesa faz parte do orçamento e cor-
responde às autorizações para gastos com as várias 
atribuições governamentais (JUND, 2008).

Já para Angélico, João (1995, p. 62), constitui 
despesa pública todo pagamento efetuado a qual-
quer título pelos agentes pagadores.

Desta forma o portal Ciências e Negócios (2021), 
divide as despesas em 5 classificações, que são:  
quanto sua natureza; quanto à categoria econômi-
ca; quanto à afetação patrimonial; quanto à regula-
ridade e quanto à competência Institucional.

QUADRO: 02 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Quanto à natureza

despesas orçamentárias: correspondem ao desembolso de recursos que não possuem corres-
pondência com ingressos anteriores, fixados na lei orçamentária e que serão utilizados para 
pagamento dos gastos públicos (JUND, 2008). Em outras palavras, são fixadas e especificadas na 
lei do orçamento e/ou na lei de créditos adicionais. A classificação por categoria econômica em 
despesas correntes e de capital, que será vista adiante, faz parte das despesas orçamentárias, isto 
é, daquelas que fazem parte do orçamento.

despesas extra orçamentárias: saída de recursos transitórios anteriormente obtidos sob a for-
ma de receitas-extra-orçamentárias. Exemplo: restituição de depósitos, restituição de cauções, 
pagamento de restos a pagar, resgate de operações de crédito por Antecipação da Receita Or-
çamentária (ARO), entre outros. Estas despesas não precisam de autorização orçamentária para 
se efetivarem, pois não pertencem ao órgão público, mas caracterizam-se por serem uma devo-
lução de recursos financeiros pertencentes a terceiros.

Quanto à categoria 
econômica

despesas Correntes

despesas de custeio: dotações destinadas à manutenção de serviços anteriormente criados, in-
clusive para atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis (Art. 12, Lei 4.320). 
Jund (2008) complementa com mais exemplos: pagamento de serviços terceiros, pagamento de 
pessoal e encargos, aquisição de material de consumo, entre outras.

transferências correntes: dotações para despesas às quais não corresponda contraprestação 
direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à 
manifestação de outras entidades de direito público ou privado. Exemplos: transferências de 
assistência e previdência social, pagamento de salário-família, juros da dívida pública.

despesas de capital

investimentos: dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição 
de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais 
de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento 
do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro (Art. 12, § 4º, Lei 4.320)). 

inversões financeiras: Conforme Art. 12, § 5º, Lei 4.320, são as dotações destinadas para: 

I – Aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 

II – Aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espé-
cie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; 

III – constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comer-
ciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. 
transferências de capital: dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pes-
soas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação di-
reta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo 
derivam diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dota-
ções para amortização da dívida pública.
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Além disso, conforme a Lei nº 4.320/64, a despe-
sa também percorre 3 estágios, divididos em: empe-
nho, liquidação e pagamento.

Conforme mencionado no portal da transparên-
cia (2021):

O empenho é a etapa em que o governo reserva o 
dinheiro que será pago quando o bem for entregue 
ou o serviço concluído. Isso ajuda o governo a orga-
nizar os gastos pelas diferentes áreas do governo, 
evitando que se gaste mais do que foi planejado.

Já a liquidação é quando se verifica que o governo 
recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se 
confere que o bem foi entregue corretamente ou 
que a etapa da obra foi concluída como acordado.

Por fim, se estiver tudo certo com as fases ante-
riores, o governo pode fazer o pagamento, re-
passando o valor ao vendedor ou prestador de 
serviço contratado.

Sendo assim, para se ter uma nova despesa nas con-
tas do município, os gestores precisam estar cientes de 
que essa nova despesa não irá prejudicar os serviços já 
prestados e as obras e investimentos já iniciados.

2.5 auditoria

Auditoria é um processo de verificação de todos os 
registros financeiros e de operações de uma empresa, 
com o objetivo de certificar aquilo que está correto 
ou identificar falhas que necessitem de correções. Este 
processo é feito por profissionais qualificados e que res-
peitam normas profissionais, no caso do Brasil elas se 
integram às Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).

Quanto à afetação 
patrimonial

despesa efetiva: reduzem a situação líquida patrimonial (SLP) do Estado, provocando um fato 
contábil modificativo diminutivo. Exemplos: pessoal e encargos; juros e encargos da dívida in-
terna e externa; outras despesas correntes, salvo aquelas de material de consumo para estoque.

despesa não efetiva (ou por mudança patrimonial): não provocam alteração na Situação Líquida 
Patrimonial (SLP) do Estado. Exemplo: investimentos, inversões financeiras, amortização da dívi-
da interna e externa, outras despesas de capital, salvo aquelas destinadas a auxílios e contribui-
ções de capital, bem como os investimentos em bens de uso comum do povo; despesa corrente 
para formação de estoque de material de consumo.

Quanto à regulari-
dade

ordinárias: destinadas à manutenção contínua dos serviços públicos. Se repetem em todos os 
exercícios. 

extraordinárias: de caráter esporádico ou excepcional, provocadas por circunstâncias especiais e 
inconstantes. Não aparecem todos os anos nas dotações orçamentárias.

Quanto à competên-
cia institucional

A competência institucional da despesa pública pode ser Federal, Estadual ou Municipal.

Federal: competência da União. Atende demandas de dispositivo constitucional, leis ou contratos.

estadual: competência dos Estados. 

Municipal: competência dos Municípios
Fonte: Portal Ciências e Negócios (2021)

De acordo com Hoog e Everson (2011, p. 53) “o 
objetivo da auditoria é a certificação do patrimônio 
como um todo. Por patrimônio pode-se entender 
como sendo o conjunto dos bens, direitos, avaliados 
sob dois aspectos: quantitativo e qualitativo”.

A origem da auditoria foi muito discutida pelos 
especialistas sendo relacionada ao início das ativida-
des econômicas desenvolvidas pelo homem e as ne-
cessidades de as atividades praticadas, bem como a 
verificação dos registros que vêm desde os primórdios 
no antigo Egito. No Brasil, é difícil determinar a data 
exata, a primeira evidência da atividade de auditoria 
no Brasil foi observada no Decreto Lei n° 2935, de 16 
de junho de 1862 (RICARDINO; CARVALHO, 2004).

Segundo Barreto e David (2014, p. 24): 

As primeiras empresas de auditoria surgiram em me-
ados do século XIX, com a legislação britânica pro-
mulgada durante a Revolução Industrial – Deloitte & 
Co. e Price Waterhouse & Co. são exemplos de em-
presas pioneiras que ainda hoje atuam no mercado. 
Entretanto, foi somente com a criação do Seccury and 
Exchange Commission (SEC), em 1934, nos Estados 
Unidos, que a profissão de auditor assumiu maior im-
portância, uma vez que as empresas listadas na Bolsa 
de Valores foram obrigadas pelo referido órgão regu-
lador a utilizar serviços de auditoria independente. 

De acordo com as Normas de Auditoria Indepen-
dente das Demonstrações Contábeis – NBC T 11, a 
auditoria classifica-se com a área contábil caracteri-
zada pelo conjunto de procedimentos técnicos que 
tem por objetivo a emissão de relatório sobre a ade-
quação das Demonstrações Contábeis auditadas. 
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O trabalho do auditor classifica-se, basicamente, 
como uma revisão das práticas adotadas e informações 
divulgadas em demonstrações contábeis e financeiras, 
por parte da entidade, sendo assim a organização de 
seu trabalho leva em consideração a materialidade das 
informações apresentadas limitando seus testes por re-
levância e amostras a serem validadas (AMARAL, 2021).

Após definida as áreas relevantes e as amostras de 
testes, chega-se a hora de aplicar os procedimentos. Os 
procedimentos de auditoria são o conjunto de técnicas 
que permitem a obtenção de evidências para funda-
mentar a opinião do auditor, dividindo-se em testes de 
observância e testes substantivos (AMARAL, 2021).

Portanto, é através das auditorias que o auditor 
se certifica que o patrimônio da empresa ou enti-
dade está dentro das normas e de que não existem 
falhas que necessitem de correções.

2.5.1.Auditoria Externa e Interna

A auditoria é dividida em duas áreas externa e 
interna, conforme demostrado a seguir:

2.5.1.1. Auditoria Externa

Para Barreto e Davi (2014, p 28) “a auditoria ex-
terna ou independente é aquela executada por pro-
fissionais ou empresas que não possuem vínculo ou 
subordinação à empresa auditada, com o objetivo 
de trazer uma opinião independente sobre a enti-
dade auditada”. Na auditoria independente, o obje-
tivo é a emissão da opinião sobre as demonstrações 
contábeis destinadas, principalmente, ao público 
externo (acionistas, credores, Fisco etc.).

De acordo com HOOG; EVERSON (2011, p. 60):

Auditoria externa é aquela em que o serviço é pra-
ticado por contadores que atuam por conta pró-
pria, credenciados pelos órgãos específicos (conse-
lho Regional de Contabilidade – CRC, Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM, Banco Central – Bacen 
e outros). Por não possuírem vínculos empregatí-
cios, subordinação e qualquer outra ligação de in-
teresse pessoal ou comercial, além do trabalho es-
pecífico de auditoria, acabam sendo reconhecidos 
pelo mercado com auditores com independência 
(e por isto o terno auditores independentes) para 
expressar uma opinião imparcial sobre a adequa-
ção ou não das demonstrações contábeis e demais 
procedimentos dos controles internos. 

Segundo o NBC, 9 o objetivo da auditoria é au-
mentar o grau de confiança nas demonstrações con-
tábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado me-
diante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre 
se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em 
todos os aspectos relevantes, em conformidade com 
uma estrutura de relatório financeiro aplicável. No 
caso da maioria das estruturas conceituais para fins 
gerais, essa opinião expressa se as demonstrações 
contábeis estão apresentadas adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, em conformidade com 
a estrutura de relatório financeiro.

2.5.2. Auditoria Interna

 Segundo o The Institute of Internal Auditors – 
The IIA (2009), representado no Brasil pelo IIA Brasil, 
“auditoria interna é uma atividade independente e 
objetiva de avaliação (assurance) e de consultoria, 
desenhada para adicionar valor e melhorar as ope-
rações de uma organização. Ela auxilia uma organi-
zação a realizar seus objetivos a partir da aplicação 
de uma abordagem sistemática e disciplinada para 
avaliar e melhorar a eficácia dos processos de geren-
ciamento de riscos, controle e governança”.

De acordo com Hoog e Everson (2011, p. 60), au-
ditoria interna é:

Aquela em que o serviço é praticado por conta-
dores empregados das sociedades, associações 
e fundações, que os contratam para tal. A apli-
cação dos trabalhos tem fundamento na valida-
ção e avaliação dos controles internos e demais 
procedimentos, pois, devido à falta de indepen-
dência, uma vez que o profissional é empregado, 
está impedido o mesmo de dar uma opinião para 
interessados ou usuários externos, sobre a ade-
quação das demonstrações contábeis encerradas. 

De acordo com o Portal da Auditoria (2021), a 
auditoria interna é exercida nas pessoas jurídicas de 
direito público, interno ou externo, e de direito pri-
vado. A auditoria interna compreende os exames, 
análises, avaliações, levantamentos e comprovações, 
metodologicamente estruturados para a avaliação 
da integridade, adequação, eficácia, eficiência e eco-
nomicidade dos processos, dos sistemas de informa-
ções e de controles internos integrados ao ambiente, 
e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à 
administração da entidade no cumprimento de seus 
objetivos. A atividade da Auditoria Interna está es-
truturada em procedimentos, com enfoque técnico, 
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objetivo, sistemático e disciplinado, e tem por fina-
lidade agregar valor ao resultado da organização, 
apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos 
processos, da gestão e dos controles internos, por 
meio da recomendação de soluções para as não-con-
formidades apontadas nos relatórios.

A auditoria interna, por sua vez, é aquela executa-
da pela própria organização, como o objetivo de ga-
rantir o atendimento de seus objetivos institucionais, 
por meio da avaliação contínua de seus procedimen-
tos e controles internos. Esse tipo de auditoria surgiu 
como uma evolução ou ramificação da auditoria in-
dependente. Historicamente as empresas passaram a 
sentir necessidade de dar mais ênfase às normas e aos 
procedimentos internos, como forma de se antecipar 
às demandas por regularidade do ambiente externo. 

Barreto, Davi (2014, p. 28) dizem que “de nada 
adiantava criar normas e procedimentos sem que 
houvesse o acompanhamento e a avaliação se estes 
estavam sendo seguidos pelos funcionários”.

2.5.1.3 Auditoria em Órgãos Públicos

Segundo o que diz o TCU (ISSAI 2017, p. 3), o am-
biente da auditoria do setor público é aquele no qual 
governos e outras entidades do setor público são res-
ponsáveis pelo uso de recursos provenientes de tribu-
tação e outras fontes, para a prestação de serviços aos 
cidadãos e outros beneficiários. Essas entidades de-
vem prestar contas de sua gestão e desempenho, as-
sim como do uso dos recursos, tanto para aqueles que 
provêm os recursos como para aqueles que dependem 
dos serviços prestados com a utilização de tais recur-
sos, incluindo os cidadãos. A auditoria do setor públi-
co ajuda a criar condições apropriadas e a fortalecer a 
expectativa de que as entidades do setor público e os 
servidores públicos desempenhem suas atribuições de 
modo efetivo, eficiente, ético e em conformidade com 
as leis e os regulamentos aplicáveis. 

Ainda conforme o TCU (ISSAI 2017, p. 3), a auditoria 
do setor público pode ser descrita como um processo 
sistemático de obter e avaliar objetivamente evidên-
cias para determinar se as informações ou as condi-
ções reais de um objeto estão de acordo com critérios 
aplicáveis. A auditoria do setor público é essencial, 
pois fornece aos órgãos legislativos e de controle, bem 
como aos responsáveis pela governança e ao público 
em geral, informações e avaliações independentes e 
objetivas acerca da gestão e do desempenho de políti-
cas, programas e operações governamentais. 

Ainda conforme o TCU (ISSAI 2017, p. 4-5), há 
três principais tipos de auditorias no setor público, 
que são definidos da seguinte maneira:

auditoria financeira foca em determinar se a 
informação financeira de uma entidade é apre-
sentada em conformidade com a estrutura de 
relatório financeiro e o marco regulatório apli-
cável. Isso é alcançado obtendo-se evidência de 
auditoria suficiente e apropriada para permitir o 
auditor expressar uma opinião quanto a estarem 
as informações financeiras livres de distorções 
relevantes devido a fraude ou erro. auditoria 
operacional foca em determinar se interven-
ções, programas e instituições estão operando 
em conformidade com os princípios de economi-
cidade, eficiência e efetividade, bem como se há 
espaço para aperfeiçoamento. O desempenho 
é examinado segundo critérios adequados, e as 
causas de desvios desses critérios ou outros pro-
blemas são analisadas. O objetivo é responder a 
questões-chave de auditoria e apresentar reco-
mendações para aperfeiçoamento. auditoria de 
conformidade foca em determinar se um parti-
cular objeto está em conformidade com normas 
identificadas como critérios. A auditoria de con-
formidade é realizada para avaliar se atividades, 
transações financeiras e informações cumprem, 
em todos os aspectos relevantes, as normas que 
regem a entidade auditada. Essas normas po-
dem incluir regras, leis, regulamentos, resolu-
ções orçamentárias, políticas, códigos estabele-
cidos, acordos ou os princípios gerais que regem 
a gestão financeira responsável do setor público 
e a conduta dos agentes públicos.

Sendo assim os tipos de auditoria na área públi-
ca auxiliam diariamente os agentes de controle in-
terno, nas práticas de controle dos órgãos públicos, 
pois geram informações e avaliações independentes 
e objetivas acerca da gestão e do desempenho de 
políticas, programas e operações governamentais.

2.6 Lei da transparência 

Vivenciamos um momento que podemos definir 
como sociedade do conhecimento e da informação, 
onde para se obter a informação desejada basta 
apenas um clique, em uma rede social e já e realiza-
da a pesquisa desejada.

Pensando nessa rápida evolução da tecnologia, 
e do acesso às informações, foi criada uma lei onde 
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tem como principal objetivo a transparência das in-
formações ao cidadão comum.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
acrescida da Lei Complementar nº 131/2009 de 27 de 
maio de 2009,  foi elaborada, no que diz respeito a nor-
mas de finanças públicas voltadas para a responsabili-
dade na gestão fiscal e obrigou a divulgação, em meios 
eletrônicos, de todas as informações públicas referentes 
à atividade financeira, dos entes da federação.

O Art. 48 Lei determina que a:

II – Liberação ao pleno conhecimento e acom-
panhamento da sociedade, em tempo real, de 
informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos 
de acesso público; 

III – adoção de sistema integrado de administração 
financeira e controle, que atenda a padrão míni-
mo de qualidade estabelecido pelo Poder Executi-
vo da União e ao disposto no art. 48-A.” (NR)

Ainda, o Art. 48-A, os entes da Federação dis-
ponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o 
acesso a informações referentes a:

I – quanto à despesa: todos os atos praticados 
pelas unidades gestoras no decorrer da execução 
da despesa, no momento de sua realização, com 
a disponibilização mínima dos dados referentes 
ao número do correspondente processo, ao bem 
fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física 
ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando 
for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 

II – Quanto à receita: o lançamento e o recebi-
mento de toda a receita das unidades gestoras, 
inclusive referente a recursos extraordinários.”

A Constituição Federal, estabelece que todos pos-
suem o direito de “receber dos órgãos públicos in-
formações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aque-
las cujo sigilo seja imprescindível à segurança da so-
ciedade e do Estado” (BRASIL, 1988, art. 5º, XXXIII).

A Constituição também estabelece o princípio da 
publicidade, determinando que “a publicidade dos 
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos ór-
gãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social [...]” (BRASIL, 1988, art. 37, § 1º).

A prestação de contas à sociedade, incluindo in-
formações relativas à utilização dos recursos públicos, 
deve ser feita por “qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, ge-
rencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos 
ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária” 
(BRASIL, 1988, art. 70, parágrafo único). Assim, cabe 
aos Chefes de Poderes e aos titulares dos respectivos 
órgãos, a prestação de contas de todos os seus atos.

Neste contexto, o livre acesso à informação é 
essencial para o funcionamento da democracia. 
Por outro lado, existem informações caracterizadas 
como sigilosas, se consideradas imprescindíveis para 
preservar a segurança da sociedade e do Estado, ou 
seja, representando a exceção.

Desta forma, estendendo tal conceito à adminis-
tração pública, tem-se que, é dever dos gestores pú-
blicos assegurar à sociedade a equidade, a transpa-
rência, o cumprimento das leis e normas, bem como 
a responsabilidade pelos resultados apresentados 
durante a sua gestão, facilitando assim a aproxima-
ção entre poder público e cidadãos.

2.7 Processos Licitatórios – Compras 

É por meio da Lei 8.666/93, que a administração 
pública tem como regra a realização das compras 
públicas através de licitação, pois é desta forma que 
as compras e as contratações de bens e serviços se 
tornam mais transparentes.

Licitação é procedimento administrativo formal 
em que a Administração Pública convoca, por meio 
de condições estabelecidas em ato próprio (edital ou 
convite), empresas interessadas na apresentação de 
propostas para o oferecimento de bens e serviços. 
Objetiva garantir a observância do princípio consti-
tucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração, de maneira a asse-
gurar oportunidade igual a todos os interessados e a 
possibilitar o comparecimento ao certame do maior 
número possível de concorrentes (TCU, 2010, p.19).

Da mesma forma Alexandrino e Paulo (2013, 
p.597), garante que deve ser escolhida sempre a me-
lhor proposta para a administração pública.

A doutrina conceitua licitação como um proce-
dimento administrativo, de observância obriga-
tória pelas entidades governamentais, em que, 
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observadas a igualdade entre os participantes, 
deve ser selecionada a melhor proposta den-
tre as apresentadas pelos interessados em com 
elas travar determinadas relações de conteúdo 
patrimonial, uma vez preenchidos os requisitos 
mínimos necessários ao bom cumprimento das 
obrigações a que eles se propõe.

Segundo Santos e Souza (2018, p. 21), “a obri-
gação de licitar está consignada no art. 37, XXI, da 
Constituição Federal Brasileira, que fixou o proce-
dimento como compulsório para a contratação de 
obras, serviços, compras e alienações, ressalvados os 
casos específicos na legislação”.

A Lei no 8.666/1993, ao regulamentar o artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, estabeleceu nor-
mas gerais sobre licitações e contratos administrati-
vos pertinentes a compras, obras, serviços, inclusive 
de publicidade, alienações e locações no âmbito dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. Em obediência aos princípios da 
transparência e da publicidade, permite-se aos inte-
ressados o conhecimento das condições licitatórias, 
em qualquer momento do processo licitatório, por 
ser público, de modo a evitar a prática de irregula-
ridades nos respectivos procedimentos e de contra-
tações sigilosas, danosas ao Erário (TCU 2010, p.19).

A licitação traz a ideia de disputa isonômica ao 
fim da qual será selecionada a proposta mais 
vantajosa aos interesses da administração com 
vistas à celebração de um contrato administrati-
vo, entre ela e o particular vencedor do certame, 
para a realização de obras, serviços, concessões, 
permissões, compras, alienações ou locações. 
(ALEXANDRINO; PAULO, 2013).

Ainda, deve ser feita uma prévia referente ao valor 
que será contratado, pois não se permite a administra-
ção pública, gastar mais do que o valor de referência.

Mello, ainda comenta que se deve ter um valor 
limite para as compras do órgão público.  

Quando o órgão público pretende adquirir bem 
ou serviço é realizada pesquisa de mercado, seja 
em seu acervo técnico, seja por cotação direta, a 
fim de prever e decidir se é viável ou não a com-
pra, de acordo com a possibilidade de valores a 
serem gastos. Essa pesquisa, apesar de prévia, é 
importante para a apuração do valor limite para 
a licitação, vez que não se pode desembolsar 
mais que o valor pesquisado. (MELLO, 2011).

Subordinam-se à Lei de Licitações, além dos ór-
gãos da administração direta, os fundos especiais, 
as autarquias, as fundações públicas, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Para Silva (2017), a Administração Pública uti-
liza a licitação para a contratação como forma de 
aquisição de bens e serviços, como meio de garantir 
a obtenção da proposta mais vantajosa em amplo 
sentido, sempre se pautando no interesse público.

É para garantir a proposta mais vantajosa para 
a administração pública, que existe a Lei 8.666/93, 
onde está institui normas para licitações e contratos 
da administração pública.

Conforme a Lei de Licitações, 8.666/93, art. 3º, a 
licitação destina-se 

[...] a garantir a observância do princípio cons-
titucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promo-
ção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformi-
dade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do jul-
gamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Segundo Bacellar Filho (2005, p. 96-98):

O princípio da legalidade, além de ser determi-
nante na atuação administrativa [...] apresen-
ta, na licitação, especial função, uma vez que o 
processo licitatório devo obedecer fielmente ao 
procedimento determinado em lei; o princípio 
da igualdade, intimamente ligado ao princípio 
da impessoalidade, constitui, ao lado da seleção 
da proposta mais vantajosa, um dos alicerces da 
licitação, visto que ela também visa assegurar 
a participação dos interessados em igualdade 
de condições; o princípio da publicidade, assim 
como aqueles analisados anteriormente, é um 
princípio geral que apresenta especificações em 
relação às licitações; o princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório, específico da li-
citação, determina que Administração Pública 
e licitantes estejam vinculados às disposições e 
regras constantes do instrumento, ou seja, do 
edital ou carta-convite, conforme dispõem os 
arts. 41 e 43, V da Lei n. 8.666/1993; o princípio 
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da competitividade é peculiar à licitação, pois a 
competição oportuniza a obtenção da melhor 
proposta. Interpretado sistematicamente com o 
princípio da igualdade, tem-se que a lei deter-
mina uma competição em igualmente de con-
dições; finalmente e diretamente relacionado a 
este princípio se encontra o princípio do sigilo 
das propostas, uma vez que, para assegurar a 
igualmente e a competitividade, os envelopes 
com os documentos de habilitação e aqueles 
com as propostas somente serão abertos em ato 
público previamente designado, conforme de-
termina o art. 43, § 1º, da Lei n. 8.666/93.

Para a finalização de um processo licitatório, o mes-
mo é dividido em duas fases, que são interna e externa.

Conforme o portal de licitação (2019), segue 
abaixo o fluxograma dos processos licitatórios:

FaSe interna a) Solicitação inicial de compras – 
solicitação expressa do setor requisitante interes-
sado, com indicação de sua necessidade. Elabora-
ção da especificação do objeto, de forma precisa, 
suficiente e clara, com base em projeto básico ou 
em termo de referência. (fonte: Tribunal de Con-
tas da União – Licitações e Contratos. Orientações 
e Jurisprudência do TCU, 4º ed. 2010) (art. 3º, II, 
da Lei 10.520/02) b) Análise Técnica e Financeira 
– justificativa técnica da contratação e existência 
de classificação econômica para atendimento da 
despesa (art. 3º, I e III, da Lei 10.520/02). c) Pesqui-
sa de preços (fonte: Tribunal de Contas da União 
– Licitações e Contratos. Orientações e Jurispru-
dência do TCU, 4º ed. 2010). d) Escolha da moda-
lidade e designação da Comissão de Licitação ou 
Pregoeiro, conforme o caso (art. 38 e 51 da Lei 
8.666/93; art. 3º, IV, da Lei 10.520/02). e) Verifica-
ção da previsão orçamentária (fonte: Tribunal de 
Contas da União – Licitações e Contratos. Orien-
tações e Jurisprudência do TCU, 4º ed. 2010). f) 
Se não houver recursos financeiros, a compra será 
cancelada e deverá aguardar o remanejamento 
de recursos. g) Havendo disponibilidade de recur-
sos financeiros, a solicitação de compras torna-se 
um processo e é autorizado o seu prosseguimen-
to. h) Elaboração do Edital (ou ato convocatório). 
(art. 38, I, c/c o art. 40, da Lei 8.666/93). i)  Aprova-
ção. O Edital precisa ser aprovado pelo departa-
mento jurídico do órgão licitante para ser publi-
cado (art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93). j) 
Depois da “aprovação” do órgão jurídico e “au-
torização” da autoridade superior, o Edital é pu-
blicado na imprensa oficial: fase de convocação 

(art. 38, II, da Lei 8.666/93 c/c o art. 4º, I, da Lei 
10.520/02).  FaSe eXterna a) Com a publicação 
do edital, inicia-se a “fase externa da licitação” 
e os interessados passam a ter conhecimento da 
intenção de compra da Administração Pública. b) 
Realização da licitação e escolha da empresa que 
ofertou a proposta mais vantajosa. Nesse caso, se-
gue o fluxo do pregão presencial. c) Adjudicação 
e Homologação (art. 38, VII, da Lei 8.666/93; e art. 
4º, XX ao XXII, da Lei 10.520/02). d) Lavratura e 
assinatura do contrato (art. 38, X, 55 e 60, da Lei 
8.666/93; e art. 4º, XXII, da Lei 10.520/02). e) Publi-
cação do Extrato do Contrato (art. 61, parágrafo 
único). f) Cumprimento da obrigação contratual 
(art. 66 e seguintes da Lei 8.666/93). g) Fiscaliza-
ção da execução do contrato (fornecimento e 
serviços) (art. 66 e seguintes da Lei 8.666/93). h) 
Recebimento provisório e definitivo do objeto 
contratado (art. 73 e 74, da Lei 8.666/93).

O fluxograma serve para que o processo licitatório 
transcreva com transparência do início da solicitação 
da compra até o recebimento final do objeto licitado 
e dentro das normas permitidas por cada modalidade.

2.7.1 Modalidade de Licitação

Nesse tópico serão abordadas somente as modali-
dades de licitação que foram usadas para a compra e/
ou contratação de prestação de serviços, com recurso 
do Covid-19, indicadas na Lei Federal 8.666/1993, a 
qual estabelece normas gerais sobre licitações e con-
tratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações e loca-
ções no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios.

2.7.2 Inexigibilidade 

A realização de uma inexigibilidade licitação, se 
torna possível, quando existe uma impossibilidade de 
competição entre duas ou mais empresas referentes 
a um determinado objeto de licitação, ou seja, so-
mente é possível a realização quando se tem somen-
te uma empresa para tal finalidade de contratação.

Segundo Alexandrino e Paulo (2013, p. 661), “há 
inexigibilidade quando a licitação é juridicamente im-
possível. A impossibilidade jurídica de licitar decorre 
da impossibilidade de competição, em razão da ine-
xistência de pluralidade de potenciais proponentes”.
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Para Amorim (2017, p.174), “a inexigibilidade de li-
citação justifica-se nas hipóteses em que se verifica a in-
viabilidade prática de competição’’. O elenco instituído 
pelo art. 25 da LGL não é exaustivo, mas exemplificativo, 
admitindo-se outras hipóteses em que se verifica a ine-
xigibilidade de realização do procedimento licitatório”.

2.7.3 Dispensa de Licitação

Só é possível o órgão público dispensar uma licita-
ção, nos casos em que existe uma desvantagem na rea-
lização de uma licitação, por exemplo quando os prazos 
para a realização de uma licitação forem insuficientes 
para a aquisição de um bem ou serviço, ou seja, caso 
em que exista urgência na contratação, ou quando o 
processo for oneroso para a administração pública.

Também, limita-se a contratação através de dis-
pensa de licitação, para compras de baixo custo, si-
tuações de emergência e calamidade pública, além 
da aquisição ou aluguel de imóvel.

Segundo Alexandrino e Paulo (2013, p. 661), “há 
dispensa de licitação quando esta é possível, ou seja, 
há possibilidade de competição, mas a lei dispensa 
ou permite que seja dispensada a licitação.

Para Amorim (2017, p.177),

Nos casos de licitação dispensada, taxativamen-
te previstos no art. 17 da LGL, ainda que exista a 
possibilidade prática de competição, a própria lei 
afasta o dever de realizar licitação. Assim, ao con-
trário do que ocorre na licitação dispensável, não 
haverá sequer margem de escolha para o adminis-
trador. Incidindo a situação concreta nas hipóteses 
do art. 17, a licitação não deverá ser realizada.

Desta forma, somente pode-se dispensar as con-
tratações que são permitidas pela Lei 8.666/93.

2.7.4 Pregão

Esta modalidade de licitação possui uma lei es-
pecífica que é a Lei 10.520/2002, e é a mais utiliza-
da pelos órgãos públicos, pois não tem limite de 
contratação, tanto para bens ou serviços, cujos, são 
aqueles rotineiros, usuais, sem maiores complexi-
dade e cuja especificação é facilmente reconhecida 
pelo mercado, sempre será utilizada com o critério 
de menor preço, independente se for do objeto da 
contratação, a disputa neste caso, é invertida em 
comparação às outras modalidades, pois primeiro é 

feito os lances sucessivos dos itens e posterior a ve-
rificação da documentação, pode ser feito de forma 
presencial ou eletrônica, o que torna essa modali-
dade mais vantajosa para a administração pública.

Conforme a Lei 10.520/ 2002, pregão é:

A modalidade de licitação para aquisição de bens 
e serviços comuns, qualquer que seja o valor esti-
mado da contratação, em que a disputa pelo for-
necimento é feita por meio de propostas e lances 
em sessão pública. O § 1º do artigo 2º da Lei nº 
10.520/02 permite que o pregão seja realizado 
por meio da utilização de recursos de tecnologia 
de informação, nos termos de regulamentação 
específica. Essa regulamentação consta do Decre-
to nº 5.450, de 31-5-05 (DI PIETRO, 2013, p 416).

Para Oliveira (2015, p.16):

O pregão é a modalidade de licitação prevista na 
Lei 10.520/2002 para aquisição de bens e serviços 
comuns, independentemente do valor estimado 
do futuro contrato. Em âmbito federal, foi edi-
tado o Decreto 3.555/2000 para regulamentar o 
pregão, cabendo aos Estados, ao DF e aos Muni-
cípios a edição de seus respectivos regulamen-
tos, respeitados os termos da mencionada Lei.

Da mesma forma, Justen Filho (2009, p. 9) co-
menta que:

Pregão é uma modalidade de licitação de tipo 
menor preço, destina-se à seleção da proposta 
mais vantajosa de contratação de bem ou serviço 
comum, caracterizada pela existência de uma fase 
competitiva inicial, em que os licitantes dispõem 
do ônus de formular propostas sucessivas, e de 
uma fase posterior de verificação dos requisitos 
de habilitação e de satisfatoriedade das ofertas.

Porém, a Lei nº 8.666/93, está com a data para 
ser revogada, ela terá validade por mais dois anos, 
para que a administração pública federal, estadual, 
distrital, municipal e todos da administração direta 
possam se adaptar com as mudanças que a nova lei 
está impondo, a nova Lei de Licitações n º 14.133/21, 
vem para redefinir o processo de compras públicas, 
tornando os processos mais rápidos e eficientes.

3. MetodoLoGia

Neste capítulo serão apresentados os métodos 
adotados para o desenvolvimento da pesquisa. Se-
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gundo Minayo (2008, p. 16) “metodologia é o ca-
minho do pensamento e a prática exercida na abor-
dagem da realidade”, portanto a metodologia é a 
teoria da busca da realidade.

Ainda segundo Minayo (2008, p. 16), “a metodologia 
inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto 
de técnicas que possibilitam a construção com a realida-
de, e o sopro divino do potencial do investigador”. 

3.1 Caracterização da Pesquisa

O tipo de pesquisa que será utilizado neste estudo 
será o teórico e o empírico. Por empírico entende-se as 
explicações da realidade e esclarece melhor o objeto de 
investigação, já a teoria serve de base para concretizar 
o estudo, ou seja, serve para comparar teoria e prática. 

Para Minayo, Deslandes, Neto e Gomes (2002, p. 18):

A teoria é construída para explicar e compreen-
der um fenômeno, um processo ou um conjunto 
de fenômenos e processos. Este conjunto citado 
constitui o domínio empírico da teoria, pois está 
sempre tem um caráter abstrato.

O tratamento dos dados foi de forma qualitativa, 
para se ter uma abordagem mais ampla dos recursos 
recebidos e das despesas já utilizadas pela Prefeitu-
ra de Tapejara.

Para Raupp e Beuren (2009, p.92): 

Na pesquisa qualitativa concebem-se análises 
mais profundas em relação ao fenômeno que 
está estudando. A abordagem qualitativa visa 
destacar características não observadas por meio 
de um estudo quantitativo, haja vista a superfi-
cialidade deste último.

E também quantitativa, pois foi realizado o le-
vantamento em valores de quanto já foi utilizado 
dos recursos exclusivos do Covid-19, no período de 
janeiro de 2020 a setembro de 2021.

Conforme Bonalt (2009, p. 11), “a pesquisa quan-
titativa vai aferir aquilo que pode ser mensurado, 
medido e contado. Possui, portanto, um alto teor 
descritivo. Afasta a análise de questões pessoais, e 
por isso, é tão privilegiada pelo positivismo”.

O método escolhido para este estudo de caso é o 
estudo de caso, cujo emprego específico se aplica a ca-

sos concretos e genéricos, pois foi analisado o portal da 
transparência da Prefeitura Municipal de Tapejara/RS. 

Neste sentido, diz Furasté (2006, p. 37), “neste 
tipo de pesquisa é feito um estudo exaustivo de 
algum caso em particular de pessoa ou instituição, 
para analisar as circunstâncias específicas”. 

Já quanto aos objetivos, foi realizado uma pesquisa 
exploratória, pois o tema escolhido para a pesquisa, é 
um tema pouco explorado e, portanto, não tem mui-
to assunto a respeito deste problema. Para Gil (2008, 
p. 27) “Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com 
o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo apro-
ximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de 
pesquisa é realizado especialmente quando o tema 
escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre 
ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis”.

3.2 Unidade de estudo

Para dar início ao estudo de caso, deve-se identificar 
o local onde será realizado o estudo, este portanto será 
o site da prefeitura Municipal de Tapejara/RS, e trata-se 
de amostra intencional pois foram analisadas as infor-
mações acerca das receitas e despesas do Covid-19.

Após identificar o local serão localizados os va-
lores recebidos através do FNS, janeiro de 2020 a 
setembro de 2021, e desde localizar no portal da 
transparência, os valores, de acordo com as porta-
rias do governo federal, ao combate do Covid-19.

Este estudo foi na Prefeitura de Tapejara, pois é 
o órgão público responsável pelo bom investimento 
destes recursos, a fim de tentar amenizar os casos 
positivos de Covid-19 no município, o estudo pro-
posto é relevante pois desta forma teremos a cer-
teza que estes recursos estão sendo utilizados da 
melhor forma possível, trazendo, portanto mais 
transparência dos atos praticados pela prefeitura 
aos cidadãos tapejarenses.

3.3 Coleta de dados

Para a realização da coleta dos dados, primeiramen-
te foi feita a busca pelos valores que foram recebidos 
para o combate ao Covid-19, no período de janeiro 
de 2020 à setembro de 2021, através do levantamen-
to dos valores demonstrados no site do FNS, como 
sendo os recursos oficias do Ministério da Saúde e no 
portal da transparência do município, após foi feito 
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o levantamentos das receitas e despesas, referente ao 
Covid-19, divulgadas, à população, através do portal 
da transparência do município, a fim de comparar os 
valores gastos com os valores recebidos do governo fe-
deral para o município de Tapejara/RS.

3.4 análise de dados

Os dados necessários para esse estudo de caso, es-
tão disponibilizados no site da prefeitura municipal de 
Tapejara, através do portal de transparência do mes-
mo, e também no site do Fundo Municipal de Saúde, 
desta maneira os dados são quantitativos, pois foram 
contabilizados todos os recursos federais recebidos, e 
todas as despesas realizadas pela Prefeitura de Tapeja-
ra, além da comparação entre receita e despesa.

4. CaraCteriZaÇÃo da eMPreSa 

O município de Tapejara/RS, localiza-se na região sul 
do Brasil e está situado no norte do Rio Grande do Sul, 
pertencente à microrregião de Passo fundo, possui uma 
população estimada de 24.973 habitantes, conforme os 
dados do IBGE de 2021. Teve sua emancipação política 
administrativa em 09 de agosto de 1955, e desde então 
somente cresceu, e hoje é conhecido como a terra do 
empreendedorismo, o PIB do município de Tapejara é 
de R$ 1.126.284.620,00 e o PIB per capita chega a R$ 
47.621,01, conforme dados do IBGE de 2018.

É devido a esta história de constante crescimento, 
que a arrecadação do município foi ano após ano cres-
cendo, e tornado um município próspero. Dessa manei-
ra, as adequações em cada gestão que passou foram 
necessárias para poder acompanhar esse crescimento.

Uma delas foi a necessidade da implantação de con-
trole interno, junto à prefeitura, e devido a lei de trans-
parência, a criação do portal da transparência para ser 
divulgado todas as informações dos atos e fatos realiza-
dos pela gestão, pois qualquer pessoa que tiver interes-
se em saber as ações, as receitas e despesas, tem acesso 
pela internet, do portal da transparência.

Hoje no setor de controle interno, o município de Ta-
pejara conta com uma servidora, concursada para este 
cargo, ela mesma auxilia na tomada de decisões e fiscali-
za a conduta do prefeito municipal e de sua equipe. 

No portal da transparência do município de Ta-
pejara/RS, encontram os dados relacionados às re-
ceitas e despesas; Licitações e contratos; ordens de 

pagamento; legislação municipal; acesso ao licita-
Con; quadro de servidores; e os devidos relatórios e 
entre outros dados disponíveis.

O papel da auditoria se tornou ainda mais rele-
vante com a chegada da pandemia do Covid-19, pois 
cada município recebeu valores do governo federal 
para o combate e amenização dos efeitos causados 
pelo Covid-19, não somente na área da saúde, mas 
abrangendo todas as áreas sociais, tornando assim 
indispensável para os cidadãos a auditoria e a fisca-
lização nas boas práticas nas políticas públicas.

5. aPreSentaÇÃo e anÁLiSe doS reSULtadoS

Passa-se agora a desvendar os recursos e as des-
pesas do Covid-19 para o município de Tapejara/RS e 
os resultados obtidos através desta pesquisa.

5.1 receitas  

Para iniciar a pesquisa, delimitou-se a fonte de 
financiamento relacionada ao SARS-CoV-2, mais 
conhecido por Covid-19, no âmbito de repasses de 
recursos federais para o município. Entendeu-se 
que seria a fonte mais expressiva de valores. Essas 
informações estão disponíveis a toda a população 
através do portal de transparência do município e, 
também, no portal do Fundo Municipal de Saúde de 
cada município, onde é outra fonte de informação 
oficial do ministério da saúde.

5.1.1. Averiguação da Receita

Para a realização deste estudo de caso e a averi-
guação dos recursos enviados pelo ministério públi-
co para o combate ao Covid-19, foram localizadas as 
portarias de destinação de recurso para o município 
de Tapejara, disponíveis no site do FNS, no qual en-
contram todos os valores já destinados aos municí-
pios. Para fazer esta consulta o cidadão necessita ter 
um conhecimento em gestão de saúde, pois é neces-
sário para obter esses dados junto ao Fundo, CNPJ do 
Fundo de Saúde do Município que se quer consultar.

Para se ter essa informação junto ao CNPJ do 
Fundo, nos dias de hoje, se torna um trabalho mais 
fácil de se realizar, pois existem as ferramentas de 
pesquisa do Google, onde estão disponibilizadas as 
informações sobre o CNPJ. Então para o cidadão co-
mum o roteiro de pesquisa é primeiramente ter o 
número do CNPJ, do município que se deseja veri-
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sar, e o tipo de consulta, clicar em consultar, clicar 
em detalhar e a partir daí, na próxima página, terá 
todos os valores vinculados ao CNPJ de pesquisa.

Conforme demonstrado abaixo:

ficar, pesquisar pelo CNPJ do seu município no FNS 
(Fundo Nacional de Saúde), através do site https://
consultafns.saude.gov.br/, na aba consulta detalha-
da, mencionar o CNPJ, o ano de que se quer pesqui-

Imagem 1: Página FNS

Após o acesso aos valores, através do FNS, a coleta 
de dados se deu ao encontrar os valores correspon-
dentes aos enviados pelo Ministério da Saúde no com-
bate do Covid-19, para o município de Tapejara/RS.

Pode-se verificar no apêndice A, os dados e valores 
encontrados no site do FNS, onde este, apresenta os va-
lores referentes ao repasse de recursos federais apre-
sentados e disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 
como sendo recurso oficial para o Covid-19 referente 
ao FMS – Fundo Municipal de Saúde, de Tapejara. 

Para realizar esta fase do processo de conhecer 
as receitas que o município recebeu da união, a fer-
ramenta utilizada foi o portal da transparência do 
Município de Tapejara, uma vez que este é obrigado 
a informar ao cidadão, pela lei de acesso às informa-
ções, e pela lei da transparência. 

As informações sobre os valores dos recursos 
recebidos, encontram-se no portal da transpa-
rência do município de Tapejara, através dos se-
guintes passos. 1) Localizar o site da Prefeitura 
Municipal de Tapejara/RS, através da ferramenta 
de acesso do Google; 2) Clicar na aba, transpa-
rência; 3) Clicar na aba, Covid-19 localizada no 
quadro do lado esquerdo da tela; 4) Clicar em 
receita, mencionar o ano da pesquisa e consultar, 
após esses passos, clicar em visualizar.  

Fonte: Consulta FNS (2021)  

Pode-se verificar, através do apêndice B e C, os 
dados encontrados no portal da transparência do 
município, Tapejara/RS, das receitas recebidas para 
o combate do Covid-19, referente aos anos de 2020 
e 2021 até o mês de setembro.

Através do relatório demonstrado, obtém-se 
os recursos oriundas do combate ao Covid-19, 
porém, como é visto, não está disponibilizado no 
portal a consulta por cada recurso individual. Des-
ta maneira, são apresentados recursos oriundos 
do FNS, de convênios, da Lei Complementar 173 e 
o valor de rendimento destes recursos em um úni-
co relatório. Sendo assim, para compararmos o os 
valores entre o FNS e o portal da transparência, e 
verificar se os valores estavam corretos foi neces-
sário fazer o cálculo manual, conforme quadro 4, 
apresentado no decorrer do trabalho.

5.1.1. Comparação dos Valores

Neste momento passa-se a realizar a primeira au-
ditoria, ou primeira etapa da auditoria, ou seja, veri-
ficar se as receitas oriundas do FNS – Fundo Nacional 
de Saúde   foram registradas de forma correta pelo 
município de Tapejara e se este disponibiliza essas 
informações para o cidadão Tapejarense. Também 
foi verificado o grau de dificuldade de acesso dessas 
informações pelo cidadão comum.
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vidos, pois no portal da transparência não tem a 
opção de filtro, por recurso. 

No Quadro a seguir, está o comparativo dos valores 
disponíveis nestas duas fontes de dados pesquisadas:

Para se obter a informação, que as receitas en-
viadas pelo FNS, estavam demostradas no relató-
rio das receitas do Covid-19, disponíveis, no portal 
da transparência do município de Tapejara, foi 
necessário fazer o cálculo manual dos valores de-

Quadro 4: Comparativo FNS e Portal da Transparência

Os valores enviados através do Fundo Nacional 
de Saúde, tanto para o ano de 2020 quanto para 
o ano de 2021 estão em acordo com os valores de-
monstrados no portal da transparência, conforme 
demonstrado. Porém os relatórios apresentados en-
globam todas as fontes de recursos recebidas para 
o combate ao Covid-19, através da União, Estado e 
Município, conforme demonstrado no gráfico.

vaLoreS FnS 2020
PortaL da 

tranSParÊnCia 2020
vaLoreS FnS 2021

PortaL da 
tranSParÊnCia 2021

R$ 2.311.922,00 R$ 2.311.922,00 R$ 1.933.757,57 R$ 1.933.757,57
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

no portal confere com o enviado pelo FNS, espe-
cialmente, nas especificidades das portarias.

Já referente ao ano de 2021, o relatório é apre-
sentado da mesma forma que 2020 porém as infor-
mações estão mais claras, devido ao município de 
Tapejara não ter recebido muitos recursos no ano, 
podendo chegar ao valor correto, com mais precisão, 
e com um pouco menos de dificuldade na apuração. 

O relatório apresenta também as receitas correntes, 
receitas patrimoniais, e receitas de capital separadas, 
mas não separada por tipo de recurso, decorrentes das 
receitas destinadas ao enfrentamento do covid-19.

5.2 despesa 

Para qualificar a pesquisa, além de verificar as recei-
tas enviadas e os recebimentos do município, visualizou-
-se os gastos municipais frente ao indicado nas portarias 
que autorizam os repasses de receitas dos recursos fede-
rais para o Município, para o combate ao covid-19.

5.2.1. Análise na Fonte de Pesquisa 

A primeira análise feita foi a fonte de pesquisa, ou 
seja, o site do município, a forma de disponibilização 
das despesas para o cidadão. O acesso à informação 
dá-se da seguinte forma, da mesma maneira que na 
receita é o portal da transparência que apresenta 
essa fonte de pesquisa, na aba COVID – despesas. 

Ao iniciar a pesquisa, percebe-se que referente 
ao ano de 2020, os dados estão disponíveis a partir 
do mês de março, ou seja janeiro e fevereiro não 
possui dado algum, devido ter sido declarado pan-
demia somente no mês de março.

A imagem 2 demonstra que para se obter os va-
lores das despesas relacionadas ao Covid-19, precisa 
ser feito a consulta mês a mês, o que torna mais di-
fícil a busca das informações desejadas.

Desta forma percebe-se que do montante total 
disponível, para o combate ao Covid-19, para o 
ano de 2020, o município de Tapejara, arrecadou 
mais R$ 787.270,19 através de outras fontes de 
recursos e até o dia 30/09/2021, data limite des-
te estudo de caso, arrecadou mais R$ 123.932,78 
através de outras fontes de recursos.

Cabe salientar, que para se obter essas infor-
mações houve uma grande dificuldade em se ob-
ter o valor correto das receitas referentes ao ano 
de 2020. No portal da transparência do município, 
as informações apresentadas são confusas e com 
pouca clareza na informação dos dados, pois não é 
demonstrado o valor igual do demostrado no FNS. 
Também as datas das portarias do FNS não são as 
mesmas da entrada da receita, demonstrado no 
relatório emitido no portal da transparência do 
município de Tapejara. Além de não constar todas 
as entradas, os números das portarias disponíveis 
para a comparação pelo número da portaria, sendo 
assim para uma pessoa comum, seria praticamente 
impossível saber se a informação disponibilizada 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Imagem 2: Despesa orçamentaria por categoria

Porém, ao se analisar esta aba no portal, torna-
-se praticamente impossível se chegar ao real valor. 
Desta forma foi necessário a busca através de outra 
aba para a consulta das despesas.

Fonte: Portal da transparência município de Tapejara (2021)

Na imagem 3 pode-se obter esses valores através 
da aba, Covid-19, empenhos orçamentários, colocar 
o ano que se deseja pesquisar, filtrar por período/
fase/fornecedor; fase liquidados; entidade Fundo 
Nacional de Saúde; e o período que deseja consultar.

Imagem 3: Empenho por filtro

Após a consulta das despesas, nos relatórios dis-
ponibilizados pelo portal da transparência obteve-
-se os seguintes dados que estão demonstrados nos 
quadros 5 e 6 a seguir.

Quadro 5: Despesa Covid-19 2020

Fonte: Portal da transparência município de Tapejara (2021)

deSPeSaS Covid 19 2020
CONTRATAÇÃO POR TEMPO  
DETERMINADO

 R$ 623.520,22 

MATERIAL DE CONSUMO  R$ 136.972,08 
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA  
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  R$ 75.314,90 
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Para o ano de 2021, foi utilizada a mesma ma-
neira para se obter os valores, como demonstrado 
no quadro 6:

Quadro 6: Despesa Covid-19 2021

Para ter uma visão melhor de onde a prefeitura 
de Tapejara obteve as maiores despesas de 2020, foi 
elaborado o gráfico que segue.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA JURÍDICA

 R$ 174.686,97 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  R$ 19.500,00 
MATERIAL DE CONSUMO  R$ 20.588,00 
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  R$ 139.417,91 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA JURÍDICA  R$ 7.779,20 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL  
PERMANENTE

 R$ 314.934,80 

TOTAL DE DESPESAS  r$ 1.512.714,08 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Também para ter uma visão melhor de onde a 
prefeitura de Tapejara obteve as maiores despesas 
de 2021, foi elaborado o gráfico que segue.

deSPeSaS Covid 19 2021

CONTRATAÇÃO POR TEMPO  
DETERMINADO

 R$ 1.233.791,25 

MATERIAL DE CONSUMO  R$ 99.686,19 

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

 R$ 4.977,90 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA JURÍDICA

 R$ 207.635,24 

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A  
PESSOAS FÍSICAS

 R$ 240,00 

MATERIAL DE CONSUMO  R$ 53.474,75 

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  R$ 641.461,53 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL  
PERMANENTE

 R$ 72.334,68 

 

totaL daS deSPeSaS  r$ 2.313.601,54 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Analisando cada item das despesas apresentado 
pelos gráficos, o item que mais teve aumento em 2021 
em comparação com o ano de 2020 é relacionado a 
despesa com contratação por tempo determinado, o 
valor do aumento corresponde 97,87%, o que pode-
-se deduzir que ocorreu um aumento no quadro de 
servidores da secretaria da Saúde do município de Ta-
pejara, ou aumento das horas extras dos servidores  ou 
até mesmo um aumento nos salários dos servidores.

Em relação ao valor total das despesas do município 
de Tapejara/RS, considerando todo o período analisado 
o aumento de 2020 para 2021 foi de 52,94%, conforme 
demonstrado no gráfico demostrado a seguir.

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

5.2.2. Levantamento das  
Licitações Realizadas 

Pode-se verificar o levantamento de todas as lici-
tações que foram realizadas na Prefeitura Municipal 
de Tapejara, e vinculadas as portarias de combate 
ao Covid-19, no apêndice D.

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Analisando os dados apresentados obtém-se a infor-
mação de que foram realizados no total 44 processos, 
destes 40 processos foram na modalidade Dispensa de 
Licitação, 1 processo na modalidade Inexigibilidade de 
Licitação e 3 processos na modalidade Pregão presencial.

Conforme apresentado no gráfico a seguir: 

Do total das licitações realizadas, 90% foram na mo-
dalidade Dispensa de licitação, 6,82% na modalidade 
Pregão Presencial e 2,27% Inexigibilidade de Licitação.

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Cabe ressaltar que no gráfico apresentado não estão incluídos os valores reais gastos através das com-
pras diretas realizadas com os recursos Covid-19. Portanto se deduz que o valor seja correspondente ao in-
formado no gráfico, pois no portal da transparência do município, na aba Covi-19, não estão disponíveis es-
ses dados para a análise, utilizando o critério de seleção das compras diretas, conforme apresentado abaixo.

Imagem 4: Compra Direta

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Em relação ao montante total da despesa con-
tratada pelo município de Tapejara, vinculada às 
receitas recebidas através do FNS que corresponde 
a R$ 3.826.315,62, isso significa que apenas o valor 
de R$ 828.567,48, foi utilizado através de licitação, 
conforme determina a lei de licitações o restante foi 
através de compra direta e de contratação por tem-
po determinado, vejamos no gráfico a seguir: 

Ainda sobre as licitações, é importante destacar 
que enquanto perdurar a emergência de saúde pú-
blica de importância internacional os municípios es-
tão amparados conforme o Art. 4º da Lei 13.979 de 6 
de fevereiro de 2020, a dispensar a realização de li-
citação para a aquisição ou contratação de bens, ser-
viços, inclusive de engenharia, e insumos destinados 
ao combate do Covid-19. Porém a vigência desta lei 

Fonte: Portal da transparência do município de Tapejara (2021)

possuía efeitos até 31 de dezembro de 2020, confor-
me o Art. 1º do DECRETO LEGISLATIVO nº 6 de 2020. 
Mas, como em 2021 ainda a situação é de calamidade 
pública federal, alguns municípios prorrogaram o seu 
decreto municipal de calamidade pública, vigorando 
assim os benefícios e as flexibilizações nas licitações, 
até o final de 2021. Porém para o município de Tape-
jara/RS, não foi localizado este decreto prorrogando 
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comportamento das receitas e despesas que ingres-
saram no setor público municipal para dar suporte à 
pandemia global nos anos de 2020 e 2021.

Neste estudo de caso, ficou evidente a dificulda-
de em se obter o valor correto dos recursos enviados 
pelo FNS, através do portal de transparência, que foi 
a ferramenta de comparação utilizada. 

Uma série de fatores são determinantes na eficácia, 
eficiência e transparência das informações disponibiliza-
das no portal da transparência do município, tais como: 
responsabilidade, dedicação e ética de todos os envolvi-
dos no processo; o correto registro dos dados; a delega-
ção de responsabilidade e a distribuição de funções.

Diante dos procedimentos de auditoria expos-
tos neste estudo de caso, foi possível demonstrar, o 
quão importante é a disponibilização de informa-
ções verdadeiras e transparentes. O município de 
Tapejara/RS, no seu portal de transparência, deixa 
claro e evidente que as informações nele apresen-
tados estão de forma confusa e sem clareza, onde 
que para um cidadão comum, que queira realizar 
esse tipo de pesquisa, será praticamente impossível 
ter as informações auditadas, pois é difícil visualizar 
se o valor referente a uma determinada portaria do 
FNS esta apresentada corretamente e se a mesma 
foi aplicada na integra. Contudo não se pode afir-
mar que o recurso não foi utilizado.

Também, podemos concluir que uma das análises 
que ficou prejudicada, devido não estar disponível é 
se o texto da despesa da portaria, ou seja, o tipo de 
despesa indicado na portaria pelo FNS, foi comprado 
em conformidade pelo Município, uma vez que não 
foi possível identificar no corpo do empenho ou do 
processo de compras a que portaria a mesma se refere. 

O objetivo principal, deste estudo de caso, foi a re-
alização do levantamento dos valores enviados pelo 
ministério da saúde e os valores já utilizados pelo mu-
nicípio de Tapejara para a prevenção e combate ao 
Covid-19, foi atingida, uma vez que mesmo de forma 
confusa e não transparente como se deve ser, os valo-
res estão disponíveis para a consulta de qualquer ci-
dadão que queira realizar o levantamento de dados.

Também foi possível identificar as particularida-
des e a legislação vigente dos gastos oriundos do 
covid-19, pois as portarias realizadas pelo ministério 
da saúde estão disponíveis nas plataformas digitais.

a vigência. Sendo assim, o mesmo não pode dispen-
sar a realização de licitação, para as contratações re-
lacionadas ao Covid-19, no ano de 2021.

5.3 Comparativo receita X despesa 

Passe-se agora para a análise dos valores recebi-
dos em comparação com os valores gastos pelo mu-
nicípio de Tapejara, vinculados ao Covid-19.

Os relatórios apresentados no apêndice E e F, 
abrangem todas as receitas e todas as despesas vin-
culadas ao combate do Covid-19, uma vez que, não 
foi possível emitir o relatório da comparação entre 
receita e despesa, por tipo de recurso.

Analisando os relatórios apresentados, percebe-se 
um aumento significativo nas despesas em comparação 
aos valores arrecadados, ou seja, o município de Tape-
jara no ano de 2021, teve um gasto maior em relação a 
sua receita, para a realização das compras e a prestação 
dos serviços relacionados ao combate do Covid-19. Desta 
forma, foi necessário a utilização de outras receitas do 
município para arcar com essas despesas, já liquidadas.

Analisando as despesas apresentadas nos relatórios 
entre 2020 e 2021, nota-se um valor muito significati-
vo com gastos em contratação de pessoal por tempo 
determinado, ano de 2021 corresponde a um aumento 
de R$ 610.271,03 em apenas nove meses, ou seja, uma 
variação de 97,87%, em comparação a todo o ano de 
2020. Esse aumento reflete diretamente na compra de 
materiais e de equipamentos para o combate ao Co-
vid-19 onde se deveria estar sendo utilizado.

Também em relação ao ano de 2020, ficou dis-
ponível em caixa um montante de R$ 1.136.691,19, 
comparando com os gastos realizados, para ser utili-
zado no ano de 2021.

Porém, o município de Tapejara em 30/09/2021, 
data final deste estudo de caso, possuía um saldo 
negativo comparando os valores enviados e mais os 
rendimentos dos mesmos, com as despesas já pagas, 
no valor de R$ 269.253,65, para utilizar nas medidas 
de prevenção e proliferação do Covid-19, ou seja, 
houve a necessidade de recursos próprios para a re-
alização desses pagamentos.

6. ConCLUSÃo

Buscou-se com este estudo, verificar se a ferra-
menta auditoria poderia mostrar ao pesquisador o 
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Diante de todo o contexto, analisado e conside-
rando a potencialidade para ampliar e aprofundar os 
conhecimentos sobre o tema desta pesquisa, ainda 
que com as limitações apontadas na seção anterior, 
faz-se a seguir algumas oportunidades de melhoria 
para a transparência nas informações disponibiliza-
das no portal da transparência do município de Tape-
jara/RS, quais sejam: realizar constantemente melho-
rias e aprimoramentos no portal da transparência, e, 

realizar estudos que verifiquem a autenticidade e a 
integridade das compras disponibilizadas para acesso 
no portal da transparência, conforme a exigência da 
LAI, no seu artigo 8º, § 3º, inciso V.

Como futuro estudo sugere-se realizar uma pes-
quisa com os cidadãos tapejarenses, que busque 
identificar o grau de confiabilidade e dificuldade na 
obtenção dos dados e informações divulgadas.
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aPÊndiCe 

aPÊndiCe a: recursos recebidos do FnS para o Covid-19

PortariaS UtiLiZadaS PeLa PreFeitUra de taPeJara/rS 2020
data Portaria nº oBJeto da Portaria vaLor 

23/03/2020 480 Custeio das ações de saúde relacionadas ao enfrentamento da circulação do “COVID-19” no Brasil. R$ 70.643,35
09/04/2020 774 Referente à competência financeira fevereiro de 2020 do Piso de Atenção Básica-PAB, conforme anexo I; R$ 244.264,52

01/07/2020 1666

Custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID 19, 
podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de 
suprimentos, insumos e produtos hospitalares, o custeio do procedimento de Tratamento de Infecção pelo novo corona 
vírus - COVID 19, previsto na Portaria nº 245/SAES/MS, de 24 de março de 2020, bem como a definição de protocolos 
assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia do corona vírus.

R$ 100.000,00

11/12/2020 3393 Aquisição de equipamentos que assegurem a informatização das Unidades Básicas de Saúde. R$ 27.157,00

10/12/2020 3391

Adquirir o equipamento ou material permanente nos termos da especificação constante na relação de equipamentos e 
materiais permanentes considerados financiáveis pelo Ministério da Saúde (RENEN), no Programa Estratégico Saúde em 
Família, Componente Saúde Bucal - Brasil Sorridente 
Adequações nos ambientes de atendimento odontológico da Atenção Primária e nos Centros de Especialidades Odon-
tológicas, e dar preferência à aquisição de itens recomendados no Termo de Compromisso 

R$ 17.375,00

01/07/2020 1666

Custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID 19, 
podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de 
suprimentos, insumos e produtos hospitalares, o custeio do procedimento de Tratamento de Infecção pelo novo Coro-
navírus - COVID 19, previsto na Portaria nº 245/SAES/MS, de 24 de março de 2020, bem como a definição de protocolos 
assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia do coronavírus.

R$ 940.033,01

21/09/2020 2516
Autorizar, em caráter excepcional, a transferência de recursos financeiros de custeio para financiar a aquisição de 
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Anexo I da Rename) utilizados no âmbito da saúde 
mental, em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19.

R$ 75.129,12

19/03/2020 430
Apoiar o funcionamento em horário estendido das Unidades de Saúde da Família (USF) ou Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) no país, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coro-
navírus (covid-19).

R$ 30.000,00

04/11/2020 3008
Incentivos financeiros federais de custeio para apoiar a reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência odontológi-
ca na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, para enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Na-
cional (ESPIN) decorrente da pandemia do corona vírus (Covid-19), declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020

R$ 9.655,00

29/10/2020 2994
Atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica no âmbito da Atenção Primária 
à Saúde, no Sistema Único de Saúde, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 
decorrente da pandemia do SARS-CoV-2, declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 fevereiro de 2020

R$ 26.125,00

19/06/2020 1579
Ficam credenciados temporariamente os estabelecimentos de saúde descritos no anexo a esta Portaria a receberem o incen-
tivo de custeio referente aos Centros Comunitários de Referência para enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e 
temporário, e com periodicidade mensal de transferência, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão

R$ 600.000,00

08/12/2020 3350

 Incentivo financeiro federal de custeio, do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde de que dispõe 
o inciso I do art. 3º da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017,  para o desenvolvimento de 
ações  no âmbito dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), no contexto de enfrentamento   da Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19, declarada pela Portaria GM/MS nº 188, de 
3 fevereiro de 2020.

R$ 28.305,00

25/08/2020 2222
Caráter excepcional e temporário, sobre as Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério e incentivo 
financeiro federal de custeio para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 
decorrente da pandemia de corona vírus, declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 fevereiro de 2020.

R$ 19.645,00
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16/09/2020 2405
Fortalecimento das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde no cuidado às populações específicas, no contexto 
da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19, declarada pela Portaria nº 
188/GM/MS, de 3 fevereiro de 2020.

R$ 36.520,00

02/09/2020 2358
Incentivo financeiro federal de custeio, em caráter excepcional e temporário, para a execução de ações de rastreamento 
e monitoramento de contatos de casos de Covid19, no contexto da emergência de saúde pública de importância nacio-
nal e internacional decorrente do coronavírus

R$ 42.000,00

28/07/2020 1857
Transferência de incentivos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal, descritos no anexo a esta Portaria, para 
combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino.

R$ 45.070,00

   Total de recursos enviados no ano de 2020 r$ 2.311.922,00
PortariaS UtiLiZadaS PeLa PreFeitUra de taPeJara/rS 2021

data Portaria nº oBJeto da Portaria vaLor 

18/08/2021 2010

Credenciar, em caráter excepcional, estabelecimentos de saúde como Centros Comunitários de Referência para Enfren-
tamento da Covid-19, de que trata a Portaria GM/MS nº 1.444, de 29 de maio de 2020, e como Centros de Atendimento 
para Enfrentamento da Covid-19, de que trata a Portaria GM/MS nº 1.445, de 29 de maio de 2020, e conceder incentivo 
financeiro federal de custeio dos Centros, a ser transferido aos municípios em parcela única.

R$ 600.000,00

08/04/2021 650

Ficam credenciados, excepcionalmente, como Centros Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19, 
de que trata a Portaria GM/MS nº 1.444, de 29 de maio de 2020, e Centros de Atendimento para Enfrentamento da 
Covid-19, de que trata a Portaria GM/MS nº 1.445, de 29 de maio de 2020, os estabelecimentos de saúde credenciados 
temporariamente como Centros no ano de 2020

R$ 720.000,00

16/04/2021 731
Incentivo financeiro federal de custeio para desenvolvimento de ações estratégicas de apoio à gestação, pré-natal e 
puerpério, com vistas ao enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente 
da pandemia do coronavírus

R$ 19.024,10

11/05/2021 894
Os recursos financeiros de que trata esta Portaria devem ser utilizados no apoio à manutenção do funcionamento das 
equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde para o enfrentamento da Covid-19, conforme as necessidades sanitárias 
e epidemiológicas apresentadas no contexto local.

R$ 114.733,47

01/03/2021 361

O incentivo financeiro de custeio de que trata esta Portaria tem como finalidade apoiar as ações para o funcionamento 
dos Centros Comunitários de Referência e Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, tendo em vista a 
necessidade de organização da Rede de Atenção à Saúde local para implementação das ações de imunização contra o 
coronavírus (Covid-19), observado o disposto na Portaria GM/MS nº 1.444, de 2020, e na Portaria GM/MS nº 1.445, de 2020.

R$ 360.000,00

30/12/2020 3874
Incentivo financeiro de custeio de que trata esta Portaria tem como finalidade apoiar a manutenção do funcionamento 
dos Centros de Atendimento e Centros Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19, no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde

R$ 120.000,00

  total de recursos enviados até setembro de 2021 r$ 1.933.757,57
  totaL JÁ enviado PeLo MiniStÉrio da SaÚde À taPeJara/ rS Para o CoMBate ao Covid-19 r$ 4.245.679,57

Fonte: Consulta FNS detalhada (2021) 

reSUMo daS reCeitaS reFerente ao PerÍodo de Janeiro a deZeMBro de 2020
     

receita Previsão arrecadado  
diferença entre a 

previsão e a arreca-
dação

  Período acumulada
400000000000000 - RECEITAS 2.012.236,42 3.099.192,19 3.099.192,19 1.086.955,77
410000000000000 - Receitas Correntes 2.012.236,42 3.054.658,60 3.054.658,60 1.042.422,18
413000000000000 - Receita Patrimonial 119,23 8.399,79 8.399,79 8.280,56
413200000000000 - Valores Mobiliários 119,23 8.399,79 8.399,79 8.280,56
413210000000000 - Juros e Correções Monetárias 119,23 8.399,79 8.399,79 8.280,56
413210010000000 - Remuneração de Depósitos Bancários 119,23 8.399,79 8.399,79 8.280,56
413210011000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 119,23 8.399,79 8.399,79 8.280,56
413210011010000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal 119,23 8.399,79 8.399,79 8.280,56
413210011010300 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - 
Principal

119,23 7.360,07 7.360,07 7.240,84

413210011010353 - Rend. Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus 0 94,86 1.876,78 1.876,78
913210011010353 - (R) Rend. Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus 0 0 -302,37 -302,37
413210011010357 - Rend. Auxílio Financeiro da União p/ ações de Enfrentamento à Covid 19 - LC 
173/2020 - Saúde

119,23 0 119,23 0

413210011010358 - Rend. Incentivo aos Municípios p/ combate ao Coronavírus - Portaria 1857-20-MS 0 83,04 206,24 206,24
913210011010358 - (R) Rend. Incentivo aos Municípios p/ combate ao Coronavírus - Portaria 1857-20-MS 0 0 -33,8 -33,8
413210011010359 - Rend. Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus - Portaria 
1666-20-MS

0 637,93 2.696,84 2.696,84

913210011010359 - (R) Rend. Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus - Portaria 
1666-20-MS

0 0 -555 -555

413210011010360 - Rend. Incentivo aos Municípios p/ combate ao Coronavírus - Portaria 1579-20-MS 0 1.592,12 2.343,60 2.343,60
413210011010361 - Rend. Ações Estratégica de Apoio a Gestação, Pré-Natal e Puerpério - Portaria 2222 0 32,13 72,94 72,94
413210011010362 - Rend. Incentivo e Fortalecimento dos Serviços da Atenção Primária - Portaria 2405 0 98,77 180,16 180,16
413210011010363 - Rend. Ações de Rastreamento e Monitoramento de Contatos de Casos Covid-19 - 
Portaria 2358

0 113,59 207,19 207,19

413210011010364 - Rend. Custeio para Aquisição de Medicamentos para Saúde Mental Covid 19 - Por-
taria 2516

0 67,41 234,84 234,84

413210011010365 - Rend. Incentivo p/ Enfrentamento ao Covid-19, Portaria 430-MS 0 81,03 108,11 108,11
413210011010366 - Rend. Incentivo p/ Reorganização e Adequação à Assistência Odontológica - Portaria 3008 0 26,08 34,79 34,79
413210011010367 - Rend. Incentivo p/ Atenção às Pessoas com Obesidade, Diabetes Mellitus ou Hiper-
tensão Arterial Sistêmica

0 70,56 94,14 94,14

413210011010371 - Rend. Incentivo as Ações da Rede de Atenção Psicossocial Covid 19 - Portaria 3350/20. 0 76,38 76,38 76,38
413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - Principal

0,00 542,23 542,23 542,23

413210011010715 - Rend. Incremento Temporário Bloco Proteção Básica p/ Ações COVID-19 0,00 11,12 272,63 272,63
413210011010716 - Rend. Incremento Temporário Bloco Proteção Especial p/ Ações COVID-19 0,00 18,85 269,60 269,60
413210011019900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal 0,00 497,49 497,49 497,49
413210011019931 - Rend. Termo de Convênio FPE nº 623/2020 0,00 53,86 293,55 293,55
913210011019931 - (R) Rend. Termo de Convênio FPE nº 623/2020 0,00 -192,19 -293,55 -293,55
413210011019932 - Rend. Auxílio Financeiro da União p/ ações de Enfrentamento à Covid 19 - LC 
173/2020 - Assistência

0,00 2,07 106,92 106,92

413210011019934 - Rend. Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - Lei Federal 14.017/2020 0,00 132,07 390,57 390,57
417000000000000 - Transferências Correntes 2.012.117,19 3.046.258,81 3.046.258,81 1.034.141,62
417100000000000 - Transferências da União e de suas Entidades 1.972.117,19 3.019.279,51 3.019.279,51 1.047.162,32
417180000000000 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.972.117,19 3.019.279,51 3.019.279,51 1.047.162,32
417180300000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun-
do Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

1.279.550,00 2.267.390,00 2.267.390,00 987.840,00

417180390000000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências 
Fundo a Fundo

1.279.550,00 2.267.390,00 2.267.390,00 987.840,00
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417180391000000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências 
Fundo a Fundo - Principal

1.279.550,00 2.267.390,00 2.267.390,00 987.840,00

417180391010000 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus 614.900,00 0 614.907,87 7,87
417180391020000 - Incentivo aos Municípios p/ combate ao Coronavírus - Portaria 1857-20-MS 24.000,00 0 45.070,00 21.070,00
417180391030000 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus - Portaria 1666-20-MS 564.650,00 0 740.033,01 175.383,01
417180391040000 - Incentivo aos Municípios p/ combate ao Coronavírus - Portaria 1579-20-MS 0 120.000,00 600.000,00 600.000,00
417180391050000 - Ações Estratégica de Apoio a Gestação, Pré-Natal e Puerpério - Portaria 2222 4.000,00 0,00 19.645,00 15.645,00
417180391060000 - Incentivo e Fortalecimento dos Serviços da Atenção Primária - Portaria 2405 0,00 0,00 36.520,00 36.520,00
417180391070000 - Ações de Rastreamento e Monitoramento de Contatos de Casos Covid-19 - Portaria 2358 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
417180391080000 - Custeio para Aquisição de Medicamentos para Saúde Mental Covid 19 - Portaria 2516 72.000,00 0 75.129,12 3.129,12
417180391090000 - Incentivo p/ Enfrentamento ao Covid-19, Portaria 430-MS 0 0,00 30.000,00 30.000,00
417180391100000 - Incentivo p/ Reorganização e Adequação à Assistência Odontológica - Portaria 3008 0 0,00 9.655,00 9.655,00
417180391110000 - Incentivo p/ Atenção às Pessoas com Obesidade, Diabetes Mellitus ou Hipertensão 
Arterial Sistêmica

0 0,00 26.125,00 26.125,00

417180391120000 - Incentivo as Ações da Rede de Atenção Psicossocial Covid 19 - Portaria 3350/20. 0 28.305,00 28.305,00 28.305,00
417181200000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 149.900,00 209.055,17 209.055,17 59.155,17
417181210000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 149.900,00 209.055,17 209.055,17 59.155,17
417181211000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 149.900,00 209.055,17 209.055,17 59.155,17
417181211130000 - Incremento Temporário Bloco Proteção Básica p/ Ações COVID-19 103.700,00 0,00 110.288,88 6.588,88
417181211140000 - Incremento Temporário Bloco Proteção Especial p/ Ações COVID-19 46.200,00 0,00 98.766,29 52.566,29
417189900000000 - Outras Transferências da União 542.667,19 542.834,34 542.834,34 167,15
417189910000000 - Outras Transferências da União 542.667,19 542.834,34 542.834,34 167,15
417189911000000 - Outras Transferências da União - Principal 542.667,19 542.834,34 542.834,34 167,15
417189911080000 - Auxílio Financeiro da União p/ ações de Enfrentamento à Covid 19 - LC 173/2020 
- Assistência

62.858,20 0 63.025,35 167,15

417189911090000 - Auxílio Financeiro da União p/ ações de Enfrentamento à Covid 19 - LC 173/2020 
- Saúde

287.115,57 0 287.115,57 0

417189911100000 - Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - Lei Federal 14.017/2020 192.693,42 0 192.693,42 0
417200000000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 40.000,00 26.979,30 26.979,30 -13.020,70
417280000000000 - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 40.000,00 26.979,30 26.979,30 -13.020,70
417281000000000 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 40.000,00 26.979,30 26.979,30 -13.020,70
417281090000000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados 40.000,00 26.979,30 26.979,30 -13.020,70
417281091000000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 40.000,00 26.979,30 26.979,30 -13.020,70
417281091500000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 40.000,00 26.979,30 26.979,30 -13.020,70
417281091500500 - Termo de Convênio FPE nº 623/2020 40.000,00 0 50.000,00 10.000,00
917281091500500 - (R) Termo de Convênio FPE nº 623/2020 0 -23.020,70 -23.020,70 -23.020,70
420000000000000 - Receitas de Capital 0 44.533,59 44.533,59 44.533,59
424000000000000 - Transferências de Capital 0 44.532,00 44.532,00 44.532,00
424100000000000 - Transferências da União e de suas Entidades 0 44.532,00 44.532,00 44.532,00
424180000000000 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 0 44.532,00 44.532,00 44.532,00
424180400000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos 
na Rede de Serviços Públicos de Saúde

0 44.532,00 44.532,00 44.532,00

424180460000000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas 
anteriormente

0 44.532,00 44.532,00 44.532,00

424180461000000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas 
anteriormente - Principal

0 44.532,00 44.532,00 44.532,00

424180461020000 - Estruturação e Adequação dos Ambientes de Assistência Odontológica, na Atenção 
Primária e Especializada - Portaria 3391/20

0 17.375,00 17.375,00 17.375,00

424180461030000 - Estruturação para Informatização das Equipes de Saúde a Família- Portaria 3393/20 0 27.157,00 27.157,00 27.157,00
429000000000000 - Outras Receitas de Capital 0 1,59 1,59 1,59
429900000000000 - Demais Receitas de Capital 0 1,59 1,59 1,59
429900010000000 - Demais Receitas de Capital 0 1,59 1,59 1,59
429900011000000 - Demais Receitas de Capital - Principal 0 1,59 1,59 1,59
429900011020000 - Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal 0 1,59 1,59 1,59
429900011027000 - Remuneração Caixa Federal 0 1,59 1,59 1,59
429900011027030 - Rend. Estruturação e Adequação dos Ambientes de Assistência Odontológica, na 
Atenção Primária e Especializada - Portaria 3391/20

0 0,62 0,62 0,62

429900011027031 - Rend. Estruturação para Informatização das Equipes de Saúde a Família- Portaria 
3393/20

0 0,97 0,97 0,97

receita Previsão arrecadado  diferença
  Período acumulada  
total: 2.012.236,42 3.099.192,19 3.099.192,19 1.086.955,77
Dados Gerados em 10/10/2021 - 22:10:57     

Fonte: Portal da Transparência município de Tapejara (2021)

reSUMo daS reCeitaS reFerente ao PerÍodo de Janeiro a SeteMBro de 2021
receita Previsão arrecadado  diferença

  Período acumulada  
400000000000000 - RECEITAS 889.500,00 2.057.690,35 2.057.690,35 1.168.190,35
410000000000000 - Receitas Correntes 889.500,00 2.057.207,63 2.057.207,63 1.167.707,63
413000000000000 - Receita Patrimonial 368,37 23.450,06 23.450,06 23.081,69
413200000000000 - Valores Mobiliários 368,37 23.450,06 23.450,06 23.081,69
413210000000000 - Juros e Correções Monetárias 368,37 23.450,06 23.450,06 23.081,69
413210010000000 - Remuneração de Depósitos Bancários 368,37 23.450,06 23.450,06 23.081,69
413210011000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 368,37 23.450,06 23.450,06 23.081,69
413210011010000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal 368,37 23.450,06 23.450,06 23.081,69
413210011010300 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - 
Fundo de Saúde - Principal

368,37 20.442,79 20.442,79 20.074,42

413210011010353 - Rend. Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Co-
ronavírus

0 18,96 682,88 682,88

413210011010358 - Rend. Incentivo aos Municípios p/ combate ao Coronavírus - Por-
taria 1857-20-MS

0 149,21 786,39 786,39

413210011010359 - Rend. Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coro-
navírus - Portaria 1666-20-MS

0 1,25 186,95 186,95

413210011010360 - Rend. Incentivo aos Municípios p/ combate ao Coronavírus - Por-
taria 1579-20-MS

0 0 2.596,77 2.596,77

413210011010361 - Rend. Ações Estratégica de Apoio a Gestação, Pré-Natal e Puer-
pério - Portaria 2222

0 57,73 304,25 304,25

413210011010362 - Rend. Incentivo e Fortalecimento dos Serviços da Atenção Pri-
mária - Portaria 2405

0 177,47 935,31 935,31
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413210011010363 - Rend. Ações de Rastreamento e Monitoramento de Contatos de 
Casos Covid-19 - Portaria 2358

0 204,1 1.075,68 1.075,68

413210011010364 - Rend. Custeio para Aquisição de Medicamentos para Saúde Men-
tal Covid 19 - Portaria 2516

60,87 0,06 64,21 3,34

413210011010365 - Rend. Incentivo p/ Enfrentamento ao Covid-19, Portaria 430-MS 0 145,59 767,3 767,3
413210011010366 - Rend. Incentivo p/ Reorganização e Adequação à Assistência 
Odontológica - Portaria 3008

0 46,86 246,94 246,94

413210011010367 - Rend. Incentivo p/ Atenção às Pessoas com Obesidade, Diabetes 
Mellitus ou Hipertensão Arterial Sistêmica

307,5 72,18 558,74 251,24

413210011010371 - Rend. Incentivo as Ações da Rede de Atenção Psicossocial Covid 
19 - Portaria 3350/20.

0 137,24 723,3 723,3

413210011010372 - Rend. Incentivo ao Funcionamento dos Centros de Referência e 
Atendimento p/ Enfrentamento Covid-19, Port. 361 MS

0 0 1.287,15 1.287,15

413210011010373 - Rend. Incentivo p/ Custeio dos Centros de Atendimento e Centros 
Comunitários de Referência p/ Enfrentamento Covid-19, Prot. 650/21.

0 20,42 4.928,10 4.928,10

413210011010374 - Rend. Ações Estratégica de Apoio a Gestação, Pré-Natal e Puer-
pério - Covid - Port. 731/2021.

0 81,83 364,00 364,00

413210011010375 - Rend. Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública - Covid 
19 - Port. 894/2021.

0 13,21 1.232,45 1.232,45

413210011010376 - Rend. Custeio Ações de Enfrentamento Covid-19 - Port. SES/RS 
319/2021 - Emenda Parlamentar

0 496,62 1.521,13 1.521,13

413210011010381 - Rend. Centros de Atendimentos p/ Enfrentamento da Covid-19 
- M.P. 1062 - Port. 2010/21.

0 2.181,24 2.181,24 2.181,24

413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - 
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal

0,00 1.197,72 1.197,72 1.197,72

413210011010715 - Rend. Incremento Temporário Bloco Proteção Básica p/ Ações 
COVID-19

0,00 100,97 435,12 435,12

413210011010716 - Rend. Incremento Temporário Bloco Proteção Especial p/ Ações 
COVID-19

0,00 176,19 762,60 762,60

413210011019900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vin-
culados - Principal

0,00 1.809,55 1.809,55 1.809,55

413210011019932 - Rend. Auxílio Financeiro da União p/ ações de Enfrentamento à 
Covid 19 - LC 173/2020 - Assistência

0,00 19,37 84,50 84,50

413210011019934 - Rend. Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - Lei Fe-
deral 14.017/2020

0,00 351,73 1.725,05 1.725,05

417000000000000 - Transferências Correntes 889.131,63 2.033.757,57 2.033.757,57 1.144.625,94
417100000000000 - Transferências da União e de suas Entidades 889.131,63 1.933.757,57 1.933.757,57 1.044.625,94
417180000000000 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 889.131,63 1.933.757,57 1.933.757,57 1.044.625,94
417180300000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Re-
passes Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

889.131,63 1.933.757,57 1.933.757,57 1.044.625,94

417180390000000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados 
por Transferências Fundo a Fundo

889.131,63 1.933.757,57 1.933.757,57 1.044.625,94

417180391000000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados 
por Transferências Fundo a Fundo - Principal

889.131,63 1.933.757,57 1.933.757,57 1.044.625,94

417180391040000 - Incentivo aos Municípios p/ combate ao Coronavírus - Portaria 
1579-20-MS

120.000,00 0,00 120.000,00 0,00

417180391130000 - Incentivo ao Funcionamento dos Centros de Referência e Atendi-
mento p/ Enfrentamento Covid-19, Port. 361 MS

360.000,00 0,00 360.000,00 0,00

417180391140000 - Incentivo p/ Custeio dos Centros de Atendimento e Centros Co-
munitários de Referência p/ Enfrentamento Covid-19, Prot. 650/21.

407.096,83 0,00 720.000,00 312.903,17

417180391150000 - Ações Estratégica de Apoio a Gestação, Pré-Natal e Puerpério - 
Covid 19 - Port. 731/2021.

2.034,80 0,00 19.024,10 16.989,30

417180391160000 - Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública - Covid 19 - 
Port. 894/2021.

0,00 0,00 114.733,47 114.733,47

417180391180000 - Centros de Atendimentos p/ Enfrentamento da Covid-19 - M.P. 
1062 - Port. 2010/21.

0 600.000,00 600.000,00 600.000,00

417200000000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0 100.000,00 100.000,00 100.000,00
417280000000000 - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 0 100.000,00 100.000,00 100.000,00
417280300000000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - 
Repasse Fundo a Fundo

0 100.000,00 100.000,00 100.000,00

417280310000000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - 
Repasse Fundo a Fundo

0 100.000,00 100.000,00 100.000,00

417280311000000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - 
Repasse Fundo a Fundo - Principal

0 100.000,00 100.000,00 100.000,00

417280311120000 - Custeio Ações de Enfrentamento Covid-19 - Port. SES/RS 319/2021 
- Emenda Parlamentar

0 0,00 100.000,00 100.000,00

420000000000000 - Receitas de Capital 0 482,72 482,72 482,72
429000000000000 - Outras Receitas de Capital 0 482,72 482,72 482,72
429900000000000 - Demais Receitas de Capital 0 482,72 482,72 482,72
429900010000000 - Demais Receitas de Capital 0 482,72 482,72 482,72
429900011000000 - Demais Receitas de Capital - Principal 0 482,72 482,72 482,72
429900011020000 - Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal 0 482,72 482,72 482,72
429900011027000 - Remuneração Caixa Federal 0,00 482,72 482,72 482,72
429900011027030 - Rend. Estruturação e Adequação dos Ambientes de Assistência 
Odontológica, na Atenção Primária e Especializada - Portaria 3391/20

0 42,07 188,32 188,32

429900011027031 - Rend. Estruturação para Informatização das Equipes de Saúde a 
Família- Portaria 3393/20

0 65,77 294,4 294,4

receita Previsão arrecadado  diferença
  Período acumulada  
Total: 889.500,00 2.057.690,35 2.057.690,35 1.168.190,35
Dados Gerados em 10/10/2021 - 20:27:11     
Fonte: Portal da Transparência município de Tapejara (2021)

Modalidade nr ano objeto valor Homologado vencedor

Processo de Dispensa 27 2021
Aquisição de 2 concentradores de oxigênio, importantes para a Secretaria da 
Saúde para demandas internas de pacientes nos postos de saúde, assim como 
suporte à pacientes de covid e pós-covid

14.749,68
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 
04.415.316/0001-03

Processo de Dispensa 23 2021
Aquisição de materiais de sinalização e orientação educativa da população com 
relação aos cuidados preventivos contra a corona vírus

9.830,00 GIOTTI & FONTANA LTDA - 10.863.065/0001-14

Processo de Dispensa 20 2021
AQUISICÃO DE LUVAS LATÉX E NITRÍLICAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA 
OS ESTOQUES DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE - DOTAÇÃO COVID PORTA-
RIA 361 - ARTIGO 4º INCISO: “CAPUT” Nº DA LEI 13.979/20

6.963,90
COMERCIO DE SANEANTES LIMPAR TAPEJARA 
LTDA - 07.047.436/0001-85
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Processo de Dispensa 15 2021
AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, COM CAPACIDA-
DE DE 510 LITROS.

14.200,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - 
81.618.753/0001-67

Processo de Dispensa 14 2021
Serviço de Transporte com Suporte Avançado para Transferência Inter Hospita-
lar de Urgência para Paciente.

3.600,00
HS SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO ME-
DICO LTDA - 21.199.079/0001-00

Processo de Inexigi-
bilidade

12 2021
Live - palestra com o tema motivando em tempos de pandemia, no dia 04 de agosto de 
2021, com duração aproximada de 02horas, no centro cultural José Maria Vigo da Silveira.

3.000,00 AINOR FRANCISCO LOTERIO - 398.300.719-87

Processo de Dispensa 9 2021
Serviço de transporte com suporte avançado para transferência intra-hospitalar 
de urgência para paciente

11.500,00
HS SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO ME-
DICO LTDA - 21.199.079/0001-00

Processo de Dispensa 8 2021 Aquisição de ventilador eletrônico de transporte e emergência - oximag 42.856,00
MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A - 
01.298.443/0002-54

Processo de Dispensa 122 2020
Contratação de empresa para serviço de deslocamento de dois pacientes com 
covid-19 do hospital santo Antônio de tapejara/rs para o hospital são vicente 
de paula de passo fundo/rs que disponibiliza cti (centro de terapia intensiva)

3.600,00
HS SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO ME-
DICO LTDA - 21.199.079/0001-00

Processo de Dispensa 121 2020
Aquisição de medicamentos como ivermectina, azitromicina e fenobarbital 
para auxiliar no tratamento de pacientes com covid-19. Secretaria de saúde

20.560,00

CECHETTI & CADINI - COMERCIO E DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 
26.965.609/0001-99;
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA. - 02.520.829/0001-40;
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - 15.068.089/0001-03

Processo de Dispensa 108 2020
Aquisição de termômetro digital infravermelho sem contato que serão distri-
buídos para as escolas.

4.824,00
FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE 
EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 
- 22.094.397/0001-60

Processo de Dispensa 107 2020
Aquisição de medicamentos para auxiliar no tratamento dos pacientes com co-
vid-19 e também na prevenção de familiares de contatos positivos, e/ou grupos 
de risco, em virtude da pandemia do covid-19.

8.920,00
MARCIO BERTOGLIO & CIA.LTDA - 
03.991.453/0001-15

Processo de Dispensa 106 2020

Aquisição de tapetes sanitizantes 40cmx60cm, tendo em vista a desinfecção dos 
calçados nas entradas dos estabelecimentos da secretaria da saúde (15 unida-
des), secretaria de assistência social (10 unidades) e secretaria de educação (85 
unidades), os quais se fazem necessários em virtude da pandemia do covid19, 
bem como por ser um dos epis obrigatório para o retorno às aulas

6.369,00
COMERCIO DE SANEANTES LIMPAR TAPEJARA 
LTDA - 07.047.436/0001-85

Processo de Dispensa 103 2020

Contratar empresa com a finalidade de levantar junto aos munícipes de tape-
jara/rs, área em estudo, opiniões relacionadas às atividades desenvolvidas para 
o combate ao covid-19, com o objetivo de melhorar os serviços prestados pela 
administração municipal e dar suporte ao gabinete de crise

11.500,00
INDICADOR INSTITUTO DE PESQUISA EIRELI - 
35.374.772/0001-78

Processo de Dispensa 98 2020
Aquisição de totens para serem disponibilizados nas entradas de escolas, uni-
dades de saúde e prefeitura para desinfecção das mãos para combater a pro-
pagação do covid 19.

5.980,00
ROGERIO ALESSI MARCHETTO - 
93.651.776/0001-52

Processo de Dispensa 94 2020
Contratação de empresa para realizar propaganda de rua com carro de som, 
orientando a população para intensificar os cuidados no combate a covid-19, 
pois houve aumento considerado nos casos confirmados, internação e óbitos.

2.990,00
WANDERLEI LUIZ DE BASTIANI 61240184034 - 
14.610.507/0001-71

Pregão Presencial 92 2020

Aquisição de 03 (três) veículos 0 km, sendo 02 (dois), conforme consulta popular 
2018/2019 firmado entre o município de tapejara e a secretaria da saúde do 
estado do rio grande do sul e 01 (um), conforme recurso do governo federal, lei 
complementar 173/2019 - covid 19 - diversas secretarias.

170.340,00
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS 
LTDA - 88.952.577/0001-44

Processo de Dispensa 91 2020
Aquisição de medicamentos para auxiliar no tratamento dos pacientes com co-
vid-19 e também na prevenção de familiares de contatos positivos e/ou grupos 
de risco, em virtude da pandemia do covid-19

2.105,60
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 
88.212.113/0067-28

Processo de Dispensa 90 2020
Aquisição de medicamentos para auxiliar no tratamento dos pacientes com co-
vid-19 e também na prevenção de familiares de contatos positivos e/ou grupos 
de risco, em virtude da pandemia do covid-19

4.000,00
MARCIO BERTOGLIO & CIA.LTDA - 
03.991.453/0001-15

Pregão Presencial 80 2020

Aquisição de 03 (três) veículos 0 km, sendo 02 (dois), conforme consulta popular 
2018/2019 firmado entre o município de tapejara e a secretaria da saúde do 
estado do rio grande do sul e 01 (um), conforme recurso do governo federal, lei 
complementar 173/2019 - covid 19 - diversas secretarias.

293.500,00 RICCI VEICULOS LTDA - 03.000.215/0001-09

Pregão Presencial 76 2020
Aquisição de uniformes para a campanha de combate ao covid 19 - secretaria 
municipal da saúde.

8.931,80 DANIELA STENZEL - 09.651.211/0001-69

Processo de Dispensa 74 2020
Aquisição de marmitex para serem utilizados pela casa de convivência dona ve-
rônica e restaurante popular na distribuição de almoços em virtude do covid-19

2.245,00
NATHALIA ROCHA PEZZINI - LIMPEZA - 
31.622.450/0001-40

Processo de Dispensa 72 2020
Aquisição de medicamentos para auxiliar no tratamento dos pacientes com co-
vid-19 e também na prevenção de familiares de contatos positivos, e/ou grupos 
de risco, em virtude da pandemia do covid-19.

6.830,00
MARCIO BERTOGLIO & CIA.LTDA - 
03.991.453/0001-15

Processo de Dispensa 70 2020
Transformação de uma ambulância comum em uti móvel, em virtude da pande-
mia do covid-19, nos termos do artigo 4° inciso: caput, da lei federal 13.979/20

27.700,00
TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA - 
08.389.661/0001-62

Processo de Dispensa 67 2020
Aquisição de medicamentos para melhorar a imunidade e auxiliar no trata-
mento dos pacientes e profissionais da área da saúde em virtude da pandemia 
do covid 19.

14.562,20

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 
88.212.113/0067-28;
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 
88.212.113/0814-28;
ORGANIZACÕES FARMACÊUTICAS CONFIAN-
CA EIRELI - 00.156.785/0009-43

Processo de Dispensa 66 2020

Aquisição de imã para geladeira para atender a necessidade de informar a po-
pulação quanto aos números de telefones disponibilizados pela administração 
municipal no enfrentamento ao coronavírus, através dos canais de atendimen-
to

3.500,10 GIOTTI & FONTANA LTDA - 10.863.065/0001-14

Processo de Dispensa 61 2020 Aquisição de máscaras cirúrgicas que atendem a rdc 356 da anvisa 10.500,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 
LTDA - 00.802.002/0001-02

Processo de Dispensa 59 2020
Aquisição de hidroxocloroquina 400 mg, para tratamento de pacientes com 
covid-19

3.245,40
ORGANIZACÕES FARMACÊUTICAS CONFIAN-
CA EIRELI - 00.156.785/0006-09

Processo de Dispensa 58 2020
Aquisição de álcool gel embalagem de 500ml 70%, em virtude da pandemia 
do covid-19.

10.200,00
NATHALIA ROCHA PEZZINI - LIMPEZA - 
31.622.450/0001-40

Processo de Dispensa 57 2020
Aquisição de álcool líquido embalagem de 5 litros 70%, em virtude da pande-
mia do covid-19

3.000,00 BERNIERI & CIA LTDA - 19.316.473/0001-20

Processo de Dispensa 56 2020 Aquisição de propes descartáveis em tnt, em virtude da pandemia do covid-19 1.145,00
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI-
COS EIRELI - 74.127.473/0001-90

Processo de Dispensa 53 2020
Aquisição de máscaras de eva reutilizáveis (pff2 n95), para profissionais da área 
da saúde na prevenção da propagação do covid-19

2.185,00
FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE 
EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 
- 22.094.397/0001-60

Processo de Dispensa 51 2020

Aquisição de máscaras de tecido 100% algodão, duplas, laváveis, com borda e 
anatômicas para uso dos servidores da secretaria de obras e serviços urbanos, se-
cretaria de educação, desporto e cultura, secretaria de habitação e secretaria de 
assistência social (servidores e usuários), conforme instrução normativa 02/2020, 
a qual estabelece normas de medidas sanitárias de interesse local de cumprimen-
to obrigatório para o enfrentamento de emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do surto pandêmico do coronavírus (covid-19).

2.779,00
M & A LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE CON-
FECCOES EIRELI - 13.342.121/0001-63

Processo de Dispensa 49 2020
Aquisição de medicamento nitazoxanida 500mg, em virtude da pandemia do 
covid-19, secretaria de saúde.

2.105,60
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 
88.212.113/0067-28
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aPendiCe e: Comparativo receita x despesa 2020

Processo de Dispensa 48 2020
Aquisição de marmitex para serem utilizados pela casa de convivência dona ve-
rônica e restaurante popular na distribuição de almoços em virtude do covid-19

2.396,00
COMERCIO DE SANEANTES LIMPAR TAPEJARA 
LTDA - 07.047.436/0001-85

Processo de Dispensa 47 2020 Aquisição de mascaras pff2, em virtude da pandemia do covid-19 1.200,00
TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - 11.594.273/0001-28

Processo de Dispensa 46 2020 Aquisição de difosfato de cloroquina e zinco em virtude da pandemia do covid-19 3.500,00
MARCIO BERTOGLIO & CIA.LTDA - 
03.991.453/0001-15

Processo de Dispensa 44 2020

Aquisição de máscaras de tecido 100% algodão para uso dos servidores do centro 
administrativo municipal padre raimundo damin, conforme instrução normativa 
02/2020, a qual estabelece normas de medidas sanitárias de interesse local de cum-
primento obrigatório para o enfrentamento de emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do surto pandêmico do coronavírus (covid-19).

504
UNIMALHAS UNIFORMES LTDA - 
28.552.155/0001-50

Processo de Dispensa 41 2020
Prestação de serviços para confecção de máscaras para profissionais da área da 
saúde, em virtude da pandemia do covid-19.

8.160,00 DANIELA STENZEL - 09.651.211/0001-69

Processo de Dispensa 40 2020
Aquisição de máscaras 100% algodão e macacões de proteção para profissio-
nais da área de saúde em virtude da pandemia do covid -19

5.550,00 DANIELA STENZEL - 09.651.211/0001-69

Processo de Dispensa 39 2020
Aquisição de cortinas blecaute com argolas, para o hospital de campanha em 
virtude da pandemia do covid-19

1.430,00
ARGENTA TECIDOS E CONFECCOES LTDA - 
90.627.183/0001-62

Processo de Dispensa 38 2020
Aquisição de cestas básicas e produtos de higiene e limpeza que serão distri-
buídos para pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 
decorrentes da pandemia do covid-19.

40.916,40 TAISA BERNARDI NEGRI - 12.065.832/0001-75

Processo de Dispensa 37 2020
Aquisição de colchões, jogos de lençóis, travesseiro e cobertores para hospital 
de campanha em virtude da pandemia do covid-19.

12.493,80
FONTANA & FONTANA REVESTIMENTOS E MO-
VEIS LTDA. - 06.992.052/0001-78

Processo de Dispensa 35 2020
Aquisição de placa divisória em pvc para serem utilizadas no hospital de campa-
nha, em virtude da pandemia do covid-19.

12.100,00
BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - 
00.373.732/0001-27

                                                        
valor total vincu-

lado a licitações r$ 
828.567,48

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

exercício: 2020
Comparativo da receita e despesa (Pago)

receita (arrecadada)  despesa (empenhada)  
descrição valor descrição valor
Rend. Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus  R$ 1.876,78  0
Rend. Auxílio Financeiro da União p/ ações de Enfrentamento à Covid 19 - LC 173/2020 - Saúde  R$ 119,23  0
Rend. Incentivo aos Municípios p/ combate ao Coronavírus - Portaria 1857-20-MS  R$ 206,24  0
Rend. Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus - Portaria 1666-20-MS  R$ 2.696,84  0
Rend. Incentivo aos Municípios p/ combate ao Coronavírus - Portaria 1579-20-MS  R$ 2.343,60  0
Rend. Ações Estratégica de Apoio a Gestação, Pré-Natal e Puerpério - Portaria 2222  R$ 72,94  0
Rend. Incentivo e Fortalecimento dos Serviços da Atenção Primária - Portaria 2405  R$ 180,16  0
Rend. Ações de Rastreamento e Monitoramento de Contatos de Casos Covid-19 - Portaria 2358  R$ 207,19  0
Rend. Custeio para Aquisição de Medicamentos para Saúde Mental Covid 19 - Portaria 2516  R$ 234,84  0
Rend. Incentivo p/ Enfrentamento ao Covid-19, Portaria 430-MS R$ 108,11  0
Rend. Incentivo p/ Reorganização e Adequação à Assistência Odontológica - Portaria 3008 R$ 34,79  0
Rend. Incentivo p/ Atenção às Pessoas com Obesidade, Diabetes Mellitus ou Hipertensão Arterial Sistêmica R$ 94,14  0
Rend. Incentivo as Ações da Rede de Atenção Psicossocial Covid 19 - Portaria 3350/20. R$ 76,38  0
Rend. Incremento Temporário Bloco Proteção Básica p/ Ações COVID-19 R$ 272,63  0
Rend. Incremento Temporário Bloco Proteção Especial p/ Ações COVID-19 R$ 269,60  0
Rend. Termo de Convênio FPE nº 623/2020 R$ 293,55  0
Rend. Auxílio Financeiro da União p/ ações de Enfrentamento à Covid 19 - LC 173/2020 - Assistência R$ 106,92  0
Rend. Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - Lei Federal 14.017/2020 R$ 390,57  0
Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus R$614.907,87  0
Incentivo aos Municípios p/ combate ao Coronavírus - Portaria 1857-20-MS R$ 45.070,00  0
Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus - Portaria 1666-20-MS R$ 740.033,01  0
Incentivo aos Municípios p/ combate ao Coronavírus - Portaria 1579-20-MS R$ 600.000,00  0
Ações Estratégica de Apoio a Gestação, Pré-Natal e Puerpério - Portaria 2222 R$ 19.645,00  0
Incentivo e Fortalecimento dos Serviços da Atenção Primária - Portaria 2405 R$ 36.520,00  0
Ações de Rastreamento e Monitoramento de Contatos de Casos Covid-19 - Portaria 2358 R$ 42.000,00  0
Custeio para Aquisição de Medicamentos para Saúde Mental Covid 19 - Portaria 2516 R$ 75.129,12  0
Incentivo p/ Enfrentamento ao Covid-19, Portaria 430-MS R$ 30.000,00  0
Incentivo p/ Reorganização e Adequação à Assistência Odontológica - Portaria 3008 R$ 9.655,00  0
Incentivo p/ Atenção às Pessoas com Obesidade, Diabetes Mellitus ou Hipertensão Arterial Sis-
têmica

R$ 26.125,00  0

Incentivo as Ações da Rede de Atenção Psicossocial Covid 19 - Portaria 3350/20. R$28.305,00  0
Incremento Temporário Bloco Proteção Básica p/ Ações COVID-19 R$ 110.288,88  0
Incremento Temporário Bloco Proteção Especial p/ Ações COVID-19 R$ 98.766,29  0
Auxílio Financeiro da União p/ ações de Enfrentamento à Covid 19 - LC 173/2020 - Assistência R$ 63.025,35  0
Auxílio Financeiro da União p/ ações de Enfrentamento à Covid 19 - LC 173/2020 - Saúde R$ 287.115,57  0,00
Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - Lei Federal 14.017/2020 R$ 192.693,42  0,00
Termo de Convênio FPE nº 623/2020 R$ 50.000,00  0,00
Estruturação e Adequação dos Ambientes de Assistência Odontológica, na Atenção Primária e 
Especializada - Portaria 3391/20

R$ 17.375,00  0,00

Estruturação para Informatização das Equipes de Saúde a Família- Portaria 3393/20 R$ 27.157,00  0,00
Rend. Estruturação e Adequação dos Ambientes de Assistência Odontológica, na Atenção Primária 
e Especializada - Portaria 3391/20

R$ 0,62  0,00

Rend. Estruturação para Informatização das Equipes de Saúde a Família- Portaria 3393/20 R$ 0,97  0,00
(R) Rend. Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus R$ 302,37  0,00
(R) Rend. Incentivo aos Municípios p/ combate ao Coronavírus - Portaria 1857-20-MS R$ 33,80  0,00
(R) Rend. Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus - Portaria 1666-20-MS R$ 555,00  0,00
(R) Rend. Termo de Convênio FPE nº 623/2020 R$ 293,55  0,00
(R) Termo de Convênio FPE nº 623/2020 R$ 23.020,70  0,00
 0 Contratação por tempo determinado R$ 623.520,22 
 0 Contribuições R$ 48.500,00 
 0 Material de consumo R$ 164.112,22 
 0 Material de consumo R$ 136.972,08 
 0 Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras R$ 92.000,00 
 0 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita R$ 70.934,70 
 0 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita R$ 75.314,90 
 0 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica R$ 174.686,97 
 0 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica R$ 1.200,00 
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aPendiCe F: Comparativo receita x despesa 2021

 0 Indenizações e restituições R$ 19.500,00 
 0 Material de consumo R$ 20.588,00 
 0 Material de distribuição gratuita R$ 139.417,91 
 0 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica R$ 7.779,20 
 0 Equipamentos e material permanente R$ 73.040,00 
 0 Equipamentos e material permanente R$ 314.934,80 
total r$ 3.099.192,19  r$ 1.962.501,00 
resultado orçamentário   r$ 1.136.691,19 
Dados Gerados em 17/10/2021 - 9:40:38    
Fonte: Portal da transparência do município de Tapejara (2021)

exercício: 2021
Comparativo da receita e despesa (Pago)

receita (arrecadada)  despesa (empenhada)
descrição valor descrição valor 

Rend. Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus  R$ 682,88  0
Rend. Incentivo aos Municípios p/ combate ao Coronavírus - Portaria 1857-20-MS  R$ 786,39  0
Rend. Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus - Portaria 1666-20-MS  R$ 186,95  0
Rend. Incentivo aos Municípios p/ combate ao Coronavírus - Portaria 1579-20-MS  R$ 2.596,77  0
Rend. Ações Estratégica de Apoio a Gestação, Pré-Natal e Puerpério - Portaria 2222  R$ 304,25  0
Rend. Incentivo e Fortalecimento dos Serviços da Atenção Primária - Portaria 2405  R$ 935,31  0
Rend. Ações de Rastreamento e Monitoramento de Contatos de Casos Covid-19 - Portaria 2358  R$ 1.075,68  0
Rend. Custeio para Aquisição de Medicamentos para Saúde Mental Covid 19 - Portaria 2516  R$ 64,21  0
Rend. Incentivo p/ Enfrentamento ao Covid-19, Portaria 430-MS  R$ 767,30  0
Rend. Incentivo p/ Reorganização e Adequação à Assistência Odontológica - Portaria 3008  R$ 246,94  0
Rend. Incentivo p/ Atenção às Pessoas com Obesidade, Diabetes Mellitus ou Hipertensão Arterial Sistêmica  R$ 558,74  0
Rend. Incentivo as Ações da Rede de Atenção Psicossocial Covid 19 - Portaria 3350/20.  R$ 723,30  0
Rend. Incentivo ao Funcionamento dos Centros de Referência e Atendimento p/ Enfrentamento 
Covid-19, Port. 361 MS

 R$ 1.287,15   0

Rend. Incentivo p/ Custeio dos Centros de Atendimento e Centros Comunitários de Referência p/ 
Enfrentamento Covid-19, Prot. 650/21.

 R$ 4.928,10  0

Rend. Ações Estratégica de Apoio a Gestação, Pré-Natal e Puerpério - Covid - Port. 731/2021.  R$ 364,00   0
Rend. Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública - Covid 19 - Port. 894/2021.  R$ 1.232,45  0
Rend. Custeio Ações de Enfrentamento Covid-19 - Port. SES/RS 319/2021 - Emenda Parlamentar  R$ 1.521,13  0
Rend. Centros de Atendimentos p/ Enfrentamento da Covid-19 - M.P. 1062 - Port. 2010/21.  R$ 2.181,24  0
Rend. Incremento Temporário Bloco Proteção Básica p/ Ações COVID-19  R$ 435,12  0
Rend. Incremento Temporário Bloco Proteção Especial p/ Ações COVID-19  R$ 762,60  0
Rend. Auxílio Financeiro da União p/ ações de Enfrentamento à Covid 19 - LC 173/2020 - Assistência  R$ 84,50  0
Rend. Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - Lei Federal 14.017/2020  R$ 1.725,05  0
Incentivo aos Municípios p/ combate ao Coronavírus - Portaria 1579-20-MS  R$ 120.000,00  0
Incentivo ao Funcionamento dos Centros de Referência e Atendimento p/ Enfrentamento 
Covid-19, Port. 361 MS

R$ 360.000,00  0

Incentivo p/ Custeio dos Centros de Atendimento e Centros Comunitários de Referência p/ Enfren-
tamento Covid-19, Prot. 650/21.

R$ 720.000,00  0

Ações Estratégica de Apoio a Gestação, Pré-Natal e Puerpério - Covid 19 - Port. 731/2021. R$ 19.024,10  0,00
Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública - Covid 19 - Port. 894/2021. R$ 114.733,47  0,00
Centros de Atendimentos p/ Enfrentamento da Covid-19 - M.P. 1062 - Port. 2010/21. R$ 600.000,00  0,00
Custeio Ações de Enfrentamento Covid-19 - Port. SES/RS 319/2021 - Emenda Parlamentar R$ 100.000,00  0,00
Rend. Estruturação e Adequação dos Ambientes de Assistência Odontológica, na Atenção Primária 
e Especializada - Portaria 3391/20

R$ 191,85  0

Rend. Estruturação para Informatização das Equipes de Saúde a Família- Portaria 3393/20 299,91  0,00
 0 Contratação por tempo determinado R$ 1.233.791,25 
 0 Material de consumo R$ 99.686,19 
 0,00 Material de consumo R$ 11.201,50 
 0 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita R$ 4.977,90 
 0 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica R$ 207.635,24 
 0 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica R$ 1.200,00 
 0 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas R$ 1.190,00 
 0 Material de consumo R$ 53.474,75 
 0 Material de distribuição gratuita R$ 641.461,53 
 0 Equipamentos e material permanente R$ 72.334,68 
total r$ 2.057.699,39  total r$ 2.326.953,04 
resultado orçamentário   r$ 269.253,65 
Dados Gerados em 17/10/2021 - 9:04:12    
Fonte: Portal da transparência município de Tapejara (2021)
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TRIBuNAL DE CONTAS DA uNIãO

São reSponSabilidadeS da alta adminiStração a governança  
e a implementação de controleS internoS e geStão de  
riScoS naS organizaçõeS 

GrUPo ii – CLaSSe ii – PriMeira CÂMara
tC 028.039/2011-4 
natUreZa(S): PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO: 2010
ÓrGÃo/entidade: SECRETARIA NACIONAL DE DE-
SENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE DO TURISMO 
reSPonSÁveiS:  E.G.S. (...); F.R.M.C. (...); F.S.C. (...); 
H.G.S.C. (...); R.L.B. (...).  
rePreSentaÇÃo LeGaL: A.V.M.S., REPRESENTAN-
DO E.G.S..   

SUMÁrio: MINISTÉRIO DO TURISMO. SECRETARIA 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E COMPETITI-
VIDADE (SNPDTUR). PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDI-
NÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2010. AUSÊNCIA 
DE MÉTRICAS PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS. 
ATRASOS NAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS. DEFICIÊN-
CIAS NAS ANÁLISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 
DE CONVÊNIOS. FALHAS NA APROVAÇÃO DE PRO-
JETOS OFERECIDOS POR ENTIDADES CONTRATA-
DAS. ATRASO NO EXAME DE PRESTAÇÕES DE CON-
TAS DE CONTRATOS DE REPASSE. SUPERVENIÊNCIA 
DE PROCESSOS COM POTENCIAL CONEXÃO AO JUL-
GAMENTO DAS CONTAS. SOBRESTAMENTO. JULGA-
MENTO DE PROCESSOS SOBRESTANTES. PARECERES 
UNIFORMES DA UNIDADE TÉCNICA E DO MP/TCU. 
CONFORMAÇÃO DE FALHAS SITÊMICAS E GENERA-
LIZADAS A MACULAR A GESTÃO. EXCLUSÃO DO 
ROL DE RESPONSÁVEIS DE ALGUNS GESTORES. IR-
REGULARIDADE DAS CONTAS DO SECRETÁRIO E DI-
RETORA DA SNPDTUR. ARQUIVAMENTO.

A governança e a implementação de controles 
internos e gestão de riscos nas organizações é res-
ponsabilidade da alta administração. Irregularidades 
numerosas em contratos e transferências voluntárias, 
decorrentes de falhas sistêmicas nos processos de tra-
balho identificadas em sede de prestação de contas 
ordinárias, podem levar ao julgamento pela irregu-
laridade das respectivas contas dos administradores.

reLatÓrio

Trata-se da prestação de contas anual da ex-
tinta Secretaria Nacional de Programas de Desen-

volvimento do Turismo do Ministério do Turismo 
(SNPDTur/MTur), referente ao exercício de 2010.

2. Reproduzo, com os ajustes de forma necessá-
rios, a instrução lavrada no âmbito da Secretaria de 
Controle Externo do Desenvolvimento Econômico 
– SecexDesenvolvimento, devidamente anuída pelo 
corpo dirigente da unidade e pelo parecerista do 
Ministério Público especializado (peças 27 a 29):

“Dados Básicos sobre a Unidade

2. As competências da SNPDTur foram estabe-
lecidas no Decreto 6.546, de 25 de agosto de 
2008, e consistiam basicamente nas seguintes: a) 
subsidiar a formulação de planos, programas e 
ações para o desenvolvimento e fortalecimento 
do turismo nacional; auxiliar no desenvolvimen-
to regional de turismo, mediante a concessão de 
apoio técnico, institucional e financeiro aos en-
tes federativos da União; promover a captação e 
o estímulo de investimentos privados nacionais 
e internacionais, em conformidade com as dire-
trizes da Política Nacional de Turismo; apoiar a 
promoção de atividade turística; regulamentar 
e apoiar a certificação de atividades, empreen-
dimentos e equipamentos dos prestadores de 
serviços turísticos; e apoiar a qualificação profis-
sional e a melhoria da qualidade da prestação 
de serviços para o turista.

3. A estrutura organizacional da SNPDTur era 
composta pelos seguintes departamentos: a) De-
partamento de Qualificação, Certificação e de 
Produção Associada ao Turismo; b) Departamen-
to de Infraestrutura Turística; c) Departamento 
de Programas Regionais de Desenvolvimento do 
Turismo; e d) Departamento de Financiamento 
e Promoção de Investimentos no Turismo. Neste 
último, situava-se a Coordenação-Geral do Fun-
do Geral do Turismo (Fungetur). 

4. Para desempenhar suas funções, a SNPDTur 
também contava com o auxílio de três outras Uni-
dades Jurisdicionadas: a Caixa Econômica Federal, 
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mandatária da União nas transferências de recur-
sos efetuadas por meio de contrato de repasse; e 
a Embratur Prodetur/NE–II, cujos relatórios de ges-
tão foram agregados ao relatório da Secretaria. 

5. O contrato de repasse era o principal instrumen-
to utilizado pela Secretaria para executar a Ação 
orçamentária “10V0 - Apoio a Projetos de Infraes-
trutura Turística”, que ficava a seu encargo.

HISTÓRICO

6. A primeira instrução deste processo, realizada 
no âmbito deste Tribunal, consta da peça 10. A 
análise lá contida abrangeu todos os temas que fi-
zeram parte do escopo da auditoria realizada pela 
CGU acerca da gestão em exame, e está consubs-
tanciada no relatório acostado à peça 3 dos autos. 

7. O mencionado escopo foi definido com base nas 
diretrizes estabelecidas na IN-TCU-63/2010 e nas 
DN-TCU-107/2010 e 110/2010, que elegeram os se-
guintes aspectos para avaliação: a) resultados quan-
titativos e qualitativos da gestão; b) indicadores de 
gestão; c) funcionamento do sistema de controle in-
terno; d) situação das transferências voluntárias; e) 
cumprimento das determinações e recomendações 
do TCU e da CGU; e f) conformidade da inscrição de 
Restos a Pagar no exercício de 2010.

8. O exame procedido pela CGU, registrado no 
Relatório de Auditoria 201108667, detectou as 
seguintes falhas: a) inexistência de indicadores 
de desempenho para medição dos produtos, 
serviços e resultados da SNPDTur; b) deficiências 
nas análises das prestações de contas de convê-
nios celebrados; c) falhas na aprovação de pro-
jetos oferecidos por entidades contratadas para 
execução de ações da SNPDTur; d) atraso no 
exame de prestações de contas de contratos de 
repasse. Essas falhas serão mais detalhadamente 
descritas ao longo desta instrução.

9.  A análise realizada na extinta Secex-5 con-
siderou adequadas e suficientes as recomenda-
ções proferidas pela CGU em relação a algumas 
das falhas constatadas no âmbito destas contas. 
Em relação a outras, a análise não manifestou 
opinião conclusiva, pois elas também estavam 
sendo tratadas em outros processos deste Tribu-
nal. Aludidas irregularidades relacionavam se ao 
Contrato Administrativo 47/2008, firmado com 
a Fundação Roberto Marinho (TC 029.496/2011-
0), ao programa Turismo Social no Brasil (TC 
009.143/2012-2) e outras que eram objeto do 

processo de Representação decorrente de auto-
ria da então Secex-PR no Instituto Internacional 
de Comunicação e Cultura (TC 030.504/2010-4). 

10. Em face das investigações em curso, a análi-
se inicial destas constas apresentou proposta de 
sobrestamento do processo até o deslinde das 
questões acima mencionadas, o que foi atendi-
do pelo então relator do processo, Ministro Au-
gusto Nardes, mediante o Despacho juntado à 
peça 13, expedido em novembro de 2012. 

11. O TC 029.496/2011-0 tratou de auditoria para 
examinar as situações de risco identificadas em 
ações de qualificação profissional executadas 
no âmbito do Programa Bem Receber Copa, as 
quais foram mapeadas em relatório de Levanta-
mento autuado no TC 004.018/2011-7.

12. Esse processo foi julgado pelo TCU por meio 
do Acórdão 1284/2019- TCU-Plenário, rel. Minis-
tro Marcos Bemquerer Costa (peça 21). Nele, al-
guns gestores foram multados, dos quais apenas 
dois fazem parte do Rol de responsáveis deste 
processo: o Sr. F.S.C. e a Sra. F.R.M.C., penalizados, 
respectivamente, pelas quantias R$ 20.000,00 e 
R$ 25.000,00. Eles tiveram a autorização para 
pagar as multas de forma parcelada, conforme 
o Acórdão 85/2021-TCU-Plenário, rel. Walton 
Alencar Rodrigues (peça 23).

13 . O TC 009.143/2012-2 cuidou de representa-
ção formulada pela então Secex-5 para investi-
gar possíveis irregularidades descritas no Relató-
rio de Auditoria Especial 00190.020860/2011-31 
da CGU, que averiguou a execução de convênios 
e contratos celebrados no âmbito do programa 
1166 – Turismo social no Brasil, em razão de fa-
tos veiculados na imprensa. 

14. Esse processo também já foi julgado pelo 
TCU (Acórdão 6282/2013-TCU-1ª Câmara, de 
17/9/2013, rel. Ministro Benjamin Zymler, à peça 
24). Nele, o Tribunal determinou ao Ministério 
do Turismo que: solicitasse aos convenentes a 
apresentação de algumas prestações de contas 
em atraso ou, em caso de não execução, devol-
vessem os recursos recebidos; reanalisasse as pres-
tações de contas dos Convênios 629.187/2008, 
700.434/2008 ou 635.898/2008, 623.731/2008, 
596.053/2008, 623.751/2008, 650.581/2008 e 
702.976/2009, em razão dos indícios de irregulari-
dades apontados no Relatório de Auditoria Espe-
cial 0190.020860/2011-31 da CGU; bem como soli-
citasse à Caixa Econômica Federal que finalizasse 
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o exame da prestação de contas do Contrato de 
Repasse 238.9002-11 (Siafi 614.045/2007).

15. Pela natureza das determinações, as quais vi-
sam a agilizar análises de prestações de contas e 
reanalisar outras já concluídas, face à revelação 
de novos elementos pela auditoria da CGU, tem-
-se que, a princípio, a conclusão da Represen-
tação não compromete o mérito destas contas, 
podendo-se dar prosseguimento à sua análise.

16. Também poderia ter reflexo sobre estas con-
tas o TC 030.504/2010-4, referente à Representa-
ção de autoria da então Secex-PR contra o Minis-
tério do Turismo, por conter responsável comum 
em relação às presentes contas. O processo foi 
julgado por meio do Acórdão 2218/2013-TCU-
-Plenário, rel. Ministro Valmir Campelo, o Sr. Fre-
derico da Silva Costa foi multado em R$ 2.200,00. 
Exceto o reflexo que o fato terá sobre o mérito 
das contas do referido ex-gestor, não foram veri-
ficados outros impactos que impeçam a retoma-
da da instrução das presentes contas.

EXAME TÉCNICO

17. O exame das presentes contas registrado 
nesta instrução se orientará pelo conteúdo do 
Relatório de gestão (peça 2) e do Relatório de 
Auditoria da CGU (peça 3) e, de modo geral, será 
estruturado em tópicos, tratando cada um deles 
dos temas do escopo da auditoria.

I. Avaliação da conformidade das peças que 
compõem o processo

18. O presente processo de contas está constituído 
com as peças básicas e conteúdos exigidos pela IN-
-TCU-63/2010 e pelas DN-TCU-107/2010 e 110/2010.

19. O Relatório de Gestão (peça 2) contém os 
documentos e informações indicados nas dispo-
sições das Decisões Normativas TCU 107/2010 e 
110/2010 e da Portaria-TCU 277/2010.

20. A CGU realizou auditoria na entidade cujos 
resultados constam do Relatório de Auditoria de 
Gestão 201108667 (peça 3), que contém as infor-
mações exigidas no anexo III da DN TCU 110/2010.

21. O Relatório da Auditoria opinou pela regu-
laridade das contas (peça 4). O Parecer do Diri-
gente de Controle Interno seguiu a mesma linha 
de entendimento (peça 5) e o Ministro da Pasta 
demonstrou ciência do fato (peça 6).

Do Rol de responsáveis

22. De acordo com o artigo 10 da Instrução Nor-
mativa-TCU 63, de 1º de setembro de 2010, que 
estabelece normas de organização para este tipo 
de processo, são partes do Rol de responsáveis 
nas prestações de contas o dirigente máximo da 
unidade jurisdicionada (prestadora de contas), 
membros de diretoria ou ocupante de cargo de 
direção no nível de hierarquia imediatamente 
inferior e sucessivo ao do dirigente máximo e os 
membros de órgãos colegiados.

23. Em face do que dispõe a IN-TCU 63/2010, e con-
siderando a estrutura organizacional da SNPDTur 
informada no item 3 desta instrução, devem ser 
considerados responsáveis destas contas o titular 
da Secretaria e todos aqueles que detém respon-
sabilidades em grau imediatamente inferior ao do 
Secretário, ou seja, os diretores dos departamen-
tos, os quais estão a seguir identificados:

Responsável Cargo CPF

F.S.C. Secretário ...

R.L.B. Secretário Substituto  ...

H.G.S.C. Diretor ...

E.G.S. Diretor ...

F.R.M.C. Diretora ...

24. Porque não são parte do Rol de responsáveis, 
conforme o artigo 10 da Instrução Normativa-
-TCU 63/2010, deverão ter seus nomes excluídos 
dessa relação os Srs. B.P.M. (CPF: ...) coordena-
dor; A.K. (CPF ...), assistente; P.J.B.M. (CPF ...), 
assistente técnico; F.B.S. (CPF ...), coordenadora; 
R.C.S. (CPF ...), analista de processos contábeis; 
A.A.S. (CPF ...), analista de processos contábeis; 
I.N.Q. (CPF ...), analista de processos contábeis e 
V.C.N. (CPF ...), Chefe de Gabinete. Também de-
vem ser excluídos os que foram inseridos como 
responsáveis no e-TCU, quais sejam: Srs. S.V.F.S. 
(CPF ...); R.M.P.R. (CPF ...); M.B.G. (CPF ...2); 
M.S.L. (CPF ...); M.S.F. (CPF ...); M..C.M.S. (CPF ...); 
M.L.C.M.L. (CPF...);  M.F.R.C. (CPF ...); M.M.F.B. 
(CPF ...), L.C.C.V. (CPF ...4); e L.V.K. (CPF ...).

II - Processos conexos e contas anteriores

25. As contas de exercícios anteriores da SNPDTur 
próximos a este são as relacionadas abaixo:

a) o TC 019.169/2007-1, que tratou da Tomada 
de Contas da Secretaria do exercício de 2006. 
O processo foi julgado por meio do Acórdão 
5662/2011-TCU-1ª Câmara, rel.  Ministro-Substitu-
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to Weder de Oliveira. As contas de todos os res-
ponsáveis foram julgadas regulares com ressalva;

b) o TC 018.482/2008, que cuidou da Tomada de 
Contas da SNPDTur do exercício de 2007. O pro-
cesso foi julgado pelo TCU por meio do Acórdão 
1761/2009-TCU-1ª Câmara, rel. Ministro Walton 
Alencar Rodrigues. As contas dos responsáveis Char-
les Capella de Abreu, R.L.B. e José Evaldo Gonçalo 
foram julgadas regulares com ressalva. As contas 
dos demais responsáveis foram julgadas regulares;

c) o TC 016.985/2009-1, que tratou da Toma-
da de Contas da SNPDTur do exercício de 2008. 
O processo foi apreciado pelo TCU por meio do 
Acórdão 6253/2009-TCU-2ª Câmara, rel. Ministro 
Raimundo Carreiro. As contas de todos os respon-
sáveis foram julgadas regulares com ressalva;

d) o TC 028.889/2010-0, que cuidou de Tomada de 
Contas da SNPDTur do exercício de 2009. O processo 
ainda não foi julgado pelo TCU, mas já contém ins-
trução de mérito contendo proposta de julgamen-
to das contas dos responsáveis regular com ressalva.

26. A análise inicial destas contas verificou a exis-
tência delas com os processos abaixo relacionados:

a) TC 009.143/2012-2, referente à Representa-
ção contra o Ministério do Turismo para investi-
gar achados do Relatório de Auditoria Especial 
00190.020860/2011-31 da CGU. A investigação 
abrangeu a execução de convênios e contratos ce-
lebrados no âmbito do Programa 1166 – Turismo 
Social no Brasil, bem como falhas apontadas pela 
CGU em diversos relatórios anuais de contas do 
MTur, o que exigiu a reanálise de 35 convênios ce-
lebrados pelo MTur nos exercícios de 2004 a 2007.  
O trabalho de auditoria da CGU decorreu de de-
terminação do TCU no Acórdão 96/2008-TCU-
-Plenário, rel. Ministro Benjamin Zymler. O pro-
cesso já foi julgado (Acórdão 6282/2013-TCU-1ª 
Câmara, rel. Ministro Benjamin Zymler) e não foi 
evidenciado clara interferência dele sobres estas 
contas (ver item 14, retro).

b) TC 029.496/2011-0, que cuidou de Auditoria 
nos convênios do Programa Bem Receber Copa. 
O processo foi julgado pelo TCU por meio do 
Acórdão 1284/2019- TCU-Plenário, rel. Ministro 
Marcos Bemquerer Costa (peça 21). Nele alguns 
responsáveis destas contas foram multados, con-
forme anotado no item 12, retro.

c) TC 030.504/2010-4, que tratou de Representação 
de autoria da então Secex-PR contra o Ministério 

do Turismo. O processo contém responsável comum 
em relação às presentes contas e as irregularidades 
que poderiam afetar estas contas. O processo foi 
julgado por meio do Acórdão 2218/2013-TCU-Ple-
nário, rel. Ministro Valmir Campelo, o Sr. Frederico 
da Silva Costa foi multado em R$ 2.200,00. Ele in-
gressou com Pedido de Reexame, apreciado pelo 
Acórdão 2806/2014-TCU-Plenário, rel. Ministro José 
Jorge, mas não teve sua solicitação provida pelo 
TCU. O Sr. F.S.C., Secretário do SNPDTur foi respon-
sabilizado pela assinatura, em 31/5/2010, do Con-
vênio 734064/2010 com o Instituto Internacional 
de Comunicação e Cultura - Origem, cuja vigência, 
31/5/2010 a 20/8/2010, era incompatível com o pe-
ríodo de realização do respectivo evento, 2/6/2010 
a 6/6/2010, resultando no repasse dos recursos em 
data posterior à execução do objeto, 21/6/2010.

III - Resultados quantitativos e qualitativos da 
gestão

27. Os programas de governo que estavam sob 
os cuidados da SNPDTur no exercício de 2010, 
eram os seguintes:

a) Programa 1166 - Turismo no Brasil: Uma via-
gem de inclusão, o qual visava a promover o tu-
rismo como um fator de inclusão social por meio 
da geração de trabalho e renda e pela inclusão 
da atividade na pauta de consumo de todos os 
brasileiros (peça 2, p. 28-29); e

b) Programa 1001 - Gestão de Política de Turis-
mo cujo objetivo era coordenar o planejamento 
e a formulação de políticas setoriais e a avalia-
ção e controle dos programas na área do turis-
mo (peça 2, p. 29-30).

28. Conforme demonstrado no Relatório de Au-
ditoria da CGU (peça 3, p. 18-19), o Programa 
1001 - Gestão de Política de Turismo teve 50% 
de execução física e 85,45% de execução finan-
ceira. Já as ações programadas para o Progra-
ma 1166 - Turismo no Brasil obtiveram um baixo 
grau de execução física, embora com razoável 
grau de execução financeira. A CGU não apre-
sentou razões para a desproporção entre a exe-
cução física e financeira das ações, e n em é pos-
sível, com base apenas nos elementos existentes 
nos autos, deduzir a causa da ocorrência.

IV – Avaliação dos indicadores de gestão

29. A auditoria da CGU constatou que a Secretaria não 
havia definido indicadores de desempenho para aferi-
ção do resultado de suas atividades (peça 3, p. 20-22).
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37. Compulsando o TC 028.889/2010-0, verificou-se 
que a Coordenação-Geral de Convênios (CGCV) de-
clarou ter realizado a prestação de contas confor-
me recomendado pelo CGU, e que havia emitido a 
Nota Técnica de Reanálise 0017/2011, onde conclui 
pela glosa de despesas no valor de R$ 493.575,71. 
O valor total liberado havia sido R$ 511.249,43.

38. Mediante o Ofício 0024/2012/CPC/CGCV/DGI/
SE/MTur, de 27/1/2012, a CGCV notificou a Pre-
feitura Municipal de Sorriso-MT sobre a glosa e 
solicitou a devolução dos valores ou a regulari-
zação das inconsistências verificadas.

39. A convenente silenciou acerca do solicitado na 
comunicação, por isso o convênio foi encaminhado 
para instauração de tomada de contas especial por 
meio do Memorando 465/2012/CGCV/DGI/SE/MTur.

40. Em razão das medidas acima descritas, o en-
tendimento firmado no âmbito da extinta Se-
cex-5 quando exame do TC 028.889/2010-0, foi 
de que a falha havia sido satisfatoriamente sa-
neada e que não cabia atuação suplementar do 
TCU em torno da questão.

41. A auditoria da CGU também constatou fa-
lhas no Contrato Administrativo 47/2008, firma-
do com Fundação Roberto Marinho para desen-
volvimento e oferta de cursos à distância e/ou 
online, com a utilização de tecnologia da infor-
mação e comunicação e a criação de ambientes 
virtuais de aprendizagem. As falhas estão sucin-
tamente descritas nos parágrafos adiantes.

42. Para efetivar a referida contratação, a Secre-
taria não realizou estudos técnicos para subsidiar 
a elaboração do Projeto Básico para fundamentar 
a contratação (peça 3, p. 44). A CGU expediu re-
comendação com vistas a não repetição da falha, 
com o que entidade concordou e comprometeu-
-se a dar-lhe cumprimento (peça 3, p. 46).

43. Também em relação ao Contrato Administrativo 
47/2008, a auditoria da CGU constatou que não fo-
ram utilizados mecanismos de avaliação quantita-
tiva e qualitativa, já desenvolvidos pelo MTur, para 
aferir o cumprimento dos objetivos pretendidos 
(peça 3, p. 8). A CGU recomendou à entidade que 
aplicasse os referidos mecanismos de controle a fim 
de avaliar os resultados alcançados (peça 3, p. 49).

44. O Contrato 47/2008 também contemplou a 
realização de atividades de capacitação para o 
desenvolvimento de estudos e levantamentos 
preliminares ao efetivo oferecimento dos cursos, 

30. De acordo com a SNPDTur, a grande varieda-
de de atividades a cargo da Secretaria dificultava 
a tarefa de elaborar indicadores para avaliar o 
seu desempenho. De toda sorte, comprometeu-
-se a criar grupo de estudo com vistas a elaborar 
os indicadores de desempenho. 

31. A CGU expediu recomendação a fim de sanar a falha. 

32. Em face do tempo já transcorrido desde a ocor-
rência da falha, bem assim porque a Secretaria, 
com a estrutura e competências descritas nestes 
autos, não mais existe no organograma do MTur, 
não há razão para que TCU encaminhe qualquer 
medida corretiva para a falha verificada.

V -Situação das transferências voluntárias - 
Gestão de Prestação de Contas

33. A auditoria da CGU considerou deficiente a 
análise de algumas prestações de contas realiza-
da no âmbito da SNPDTur, a exemplo do Convênio 
Siafi 599547, de 2007, celebrado com a Empresa 
Estadual de Turismo AmazonasTur. Todas as falhas 
anotadas foram de natureza formal e estão deta-
lhadas na instrução contida à peça 10, p. 5. 

34. Não obstante o registro da impropriedade no 
Relatório de Auditoria, a CGU informou que a Se-
cretaria já havia adotado as medidas corretivas su-
ficientes para sanear a falha (peça 3, p. 24, 32-36).

35. Quanto ao Convênio 720/2007 (Siafi 620043), 
que visava a elaboração do Plano Estratégico de 
Turismo da cidade de Sorriso-MT, as irregularida-
des apontadas também foram de natureza formal, 
a saber: a) intempestividade no aporte da contra-
partida pela Prefeitura Municipal de Sorriso; b) 
aporte parcial da contrapartida por parte da con-
venente, utilizando-se dos rendimentos financei-
ros auferidos pela aplicação dos recursos federais 
para complementar o valor necessário para o pa-
gamento da empresa contratada; c) contratação 
da mesma empresa que elaborou o projeto básico 
para a execução do objeto do convênio; d) ausên-
cia de comprovação, a cada pagamento realizado, 
da regularidade fiscal da contratada; e e) apre-
sentação dos comprovantes de recolhimento dos 
tributos municipais retidos depositados em conta 
não pertencente ao ente municipal convenente.

36. A situação do referido convênio também foi exa-
minada no TC 028.889/2010-0 (prestação de contas 
da SNPDTur do exercício 2009), julgado parcialmen-
te pelo TCU mediante o Acórdão 5160/2013-TCU-2ª 
Câmara, rel. André Luís de Carvalho. 
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quando tal habilidade já deveria fazer parte da 
equipe antes mesmo da elaboração do projeto 
básico que fundamentou o contrato (peça 3, p. 
51). A Secretaria alegou que solicitará para seu 
quadro de servidores a disponibilização de cur-
sos de capacitação para a elaboração de projeto 
básico para posteriores contratações.

45. Medidas corretivas relativas a estas questões 
já foram formuladas no TC 029.496/2011-0, in-
clusive, com penalização dos responsáveis, o que 
dispensa nova atuação do TCU neste momento.

46. A auditoria da CGU também considerou que 
foram deficientes as ações de controles inter-
nos que embasaram o recebimento de produtos 
ofertados pela contratada (Fundação Roberto 
Marinho). Para sanear a falha, a CGU recomen-
dou à entidade que se manifestasse conclusiva-
mente sobre a adequação e consistência dos pa-
gamentos efetuados (peça 3, p. 53-54). 

47. Sobre o pagamento questionado pela 
CGU, a SNPDTur informou que o valor pago 
(R$ 4.167.630,00) referia-se à entrega do Rela-
tório das Especificações Técnicas dos Programas 
Audiovisuais e do Relatório Preliminar do Diag-
nóstico (peça 3, p. 54).  

48.  Apesar das explicações dadas, a CGU conside-
rou que elas eram insuficientes para justificar o 
pagamento, por isso, recomendou à SNPDTur que 
apurasse a responsabilidade pelos pagamentos 
realizados em face da subcontratação da Funda-
ção Getúlio Vargas para executar parte das ações 
que cabia à própria Fundação Roberto Marinho 
realizar, ademais, a contratação em tela ocorreu 
por meio de dispensa de licitação, fundamentada 
no art. 24, XIII, da Lei 8.666/1993 (peça 3, p. 54).

49. As falhas observadas no Contrato 
47/2008 também foram objeto de análise do 
TC 029.496/2011-0, que tratou de auditoria de 
conformidade em convênios do Programa Bem 
Receber Copa, conforme já mencionado.

50. Como já mencionado em alguns itens desta 
instrução, o TC 029.496/2011-0 foi julgado pelo 
TCU por meio do Acórdão 1284/2019- TCU-Ple-
nário. Nele alguns responsáveis destas contas 
foram multados.

51. Em face da penalização já aplicada, não cabe 
mais que os responsáveis sejam apenados pelas 
ocorrências no âmbito deste processo.

VI – Situação dos Contratos de repasse 

52. A auditoria da CGU identificou no sistema Sia-
fi diversas prestações de contas já recebidas, mas 
com os prazos para análise expirados, e outras 
tantas com entregas atrasadas (peça 3, p. 85-89). 

53. A CGU expediu orientações visando ao melho-
ramento dos procedimentos relacionados às fases 
de cobrança e análise das prestações de contas.

54. O TCU também já encaminhou diversas orien-
tações ao MTur visando ao aperfeiçoamento dos 
controles sobre as transferências voluntárias conce-
didas, especialmente no que se refere ao melhora-
mento das ações que envolvem a fase de prestações 
de contas, dentre elas, destaca-se as exaradas no 
Acórdão 9940/2017-TCU-2ª Câmara, de 29/11/2017 
(TC 019.668/2014-7, que tratou das contas do exer-
cício 2013 da SNPDTur); no Acórdão 1657/2017-TCU-
-2ª Câmara (TC 030.691/2015-0, que tratou das 
contas do exercício 2014 da SNPDTur); e no Acór-
dão 2313/2017- TCU-2ª Câmara, de 17/3/2017 (TC 
030.889/2015-4, que tratou das contas do exercício 
2014 da SE/MTur), todos os processos foram da rela-
toria do Ministro Augusto Nardes.

55. Em face da contínua e constante atuação do 
TCU visando ao aperfeiçoamento das rotinas que 
envolvem as prestações de contas no MTur como 
um todo, propõe-se que o TCU se abstenha, neste 
momento, de formular nova orientação visando 
o mesmo fim. Cabendo informar também que 
questões relacionadas à análise de prestações de 
contas de convênios e contratos de repasse no 
MTur estão sendo atualmente tratadas no bojo 
do TC 006.867/2021-9, do tipo Denúncia.

56. Conforme demonstrado na análise acima e 
na conclusão da primeira instrução destas contas 
(peça 10, p. 8), parte das falhas relatadas pelo CGU 
foram consideradas saneadas, haja vista a boa dis-
posição dos gestores em solucionar a questão ou 
adotar medidas em prol de suas não reincidências. 
Estas falhas consistiram na ausência de indicadores 
de desempenho para medição dos produtos, ser-
viços e resultados da SNPDTur (item 29), deficiên-
cias na análise do Convênio Siafi 599547, firmado 
com a Empresa Estadual de Turismo AmazonasTur 
no exercício de 2007 (item 33) e fragilidade nas 
ações de rotinas de controle e acompanhamento 
dos contratos de repasse (52).

57. Quanto às irregularidades/improprieda-
des que permearam o Contrato Administrativo 
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47/2008, firmado com a Fundação Roberto Ma-
rinho para desenvolvimento e oferta de cursos 
à distância e/ou online (ver itens 41, 42, 43, 44 e 
46, retro), tiveram seus exames adiados quando 
da primeira instrução destas contas, haja vista 
que estavam sendo analisadas em outro proces-
so (TC 029.496/2011-0). 

58. No âmbito do TC atrás mencionado, em razão 
dessas e de outras irregularidades, os responsáveis 
Srs. F.S.C. e F.R.M.C., foram multados, respectivamen-
te, pelas quantias R$ 20.000,00 e R$ 25.000,00. 

59.  As irregularidades imputadas ao Sr. Frederi-
co da Silva Costa, pelas quais ele foi ouvido pelo 
TCU mediante o Ofício 589/2012-TCU/Secex-5, 
de 24/5/2012 (peça 25), estão listadas abaixo.

59.1 O Sr. Frederico da Silva celebração os Con-
vênios 753683/2010, 746977/2010, 747212/2010, 
754856/2010 e 753804/2010 contendo irregulari-
dades, a saber: 

a) ausência de comprovação de que a entidade 
contratada para executar ações do Programa Bem 
Receber Copa detinha experiência suficiente para 
realizá-las, o que resultou em terceirização das ati-
vidades do ajuste, em desacordo com o art. 5º, inci-
so II e § 2º, da Portaria 127/2008/MPOG/MF/CGU; e

b) falta de verificação da compatibilidade dos custos 
do projeto com os praticados no mercado e deficien-
te razoabilidade dos custos contratados, em desacor-
do com o art. 1º, inciso XX, da Portaria 127/2008, e 
com os arts. 15, V, e 43, IV, da Lei 8.666/1993;

59.2. A falta ou insuficiência de planejamento 
das ações relativas ao Programa Bem Receber 
Copa favoreceram a descentralização de des-
pesas comuns entre as entidades parceiras, sem 
observar ganho de escala; as despesa foram pre-
vistas de forma genéricas e imprecisas; houve 
estabelecimento de custos não essenciais à re-
alização do objeto, ou custos com sobrepreço. 
Essas ocorrências atentaram contra os princípios 
da economicidade e da eficiência.

59.3. As irregularidades mencionadas no parágra-
fo acima foram observadas nos seguintes fatos:

a) divulgação do Programa em encontros co-
merciais da entidade, que custaram aos cofres 
da União de R$ 132.625,00, e ações em eventos 
do trade, no valor de R$ 90.000,00, com risco de 
que os recursos fossem direcionados para remu-
nerar a entidade (Convênio 746977/2010); 

b) custos administrativos com despesas de inter-
net móvel, telecomunicação e material de apoio, 
em face da previsão de serviços diferentes com 
o mesmo custo mensal, com valor mensal de R$ 
833,33; (Convênio 747212/2010); 

c) custo para criação de arte e produção de 8.000 
canetas, no valor total de R$ 49.040,00, saindo 
cada caneta a mais de R$ 6,00, sem observar o 
ganho de escala (Convênio 746977/2010); 

d) criação de arte e produção de oito mil blocos 
de anotação, com valor de R$ 76.400,00, com 
preço unitário de R$ 9,55, sem observar o ganho 
de escala (Convênio 746977/2010); 

e) aquisição de doze mil mochilas para entregar 
aos alunos, no valor de R$ 840.000,00 (custo uni-
tário de R$ 70,00), quando no mercado o pre-
ço do produto girava em torno de R$ 20,00 a 
R$ 30,00 (Convênio 753683/2010);

f) emissão e envio de certificados de conclusão, 
valor de R$ 144.000,00 (R$ 12,00 a unidade), consi-
derando que o acréscimo no preço não foi justifi-
cado, e que a entidade Abla cotou para o mesmo 
serviço o valor de R$ 1,30 (Convênio 753683/2010); 

g) gastos com 33 formaturas para os 12.000 alu-
nos (R$ 574.200,00), tendo-se que essa despesa 
apenas foi prevista no Convênio 753683/2010, 
firmado com o IBH; 

h) despesas com city tour de um dia (R$ 480.000,00), 
tendo-se que essa despesa apenas foi prevista no 
Convênio 753683/2010, firmado com o IBH; 

i) folder a R$ 3,00, o custo unitário, considerando-
-se que, em pesquisa realizada na internet, em lici-
tações realizadas por órgãos públicos, para aquisi-
ção desse mesmo item, verificou-se preço unitário 
inferior a R$ 0,30 (Termo de Parceria 753804/2010);

j) coordenadores a um custo mensal de R$ 
131.072,00; supervisores pedagógicos, com cus-
to mensal de R$ 172.537,20; previsão de 44544 
horas de instrutoria do curso, com custo de R$ 
2.227.200,00 (Termo de Parceria 753804/2010); e 

k) previsão de realização de despesa exagera-
da para o fornecimento de lanches durante o 
Programa, cerca de 552.960 unidades a R$ 3,80, 
perfazendo um total de R$ 2.101.248,00, o que 
representou mais de 15% dos recursos do con-
vênio, com suspeita de que houve previsão de 
fornecimento de lanches, inclusive para os alu-
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nos que estariam fazendo o curso à distância, no 
valor de R$ 672.399,36; conforme consta em Re-
latório da CGU (Termo de Parceria 753804/2010).

59.4. Fora as irregularidades apuradas no TC 
029.496/2011-0, o Sr. Frederico da Silva Costa tam-
bém foi multado em R$ 2.200,00 em outro pro-
cesso que guarda conexão com estas contas, o 
TC 030.504/2010-4, que tratou de Representação 
de autoria da então Secex-PR contra o Ministé-
rio do Turismo (item 25, c), devido à seguinte ir-
regularidade: assinar, em 31/5/2010, o Convênio 
734064/2010 com o Instituto Internacional de 
Comunicação e Cultura - Origem, cuja vigência, 
31/5/2010 a 20/8/2010, era incompatível com o pe-
ríodo de realização do respectivo evento, 2/6/2010 
a 6/6/2010, resultando no repasse dos recursos em 
data posterior à execução do objeto, 21/6/2010.

60. Já as irregularidades imputadas à Sra. 
F.R.M.C. no TC 029.496/2011-0, e que afetam 
este exercício foram as seguintes: 

a) aprovar as Notas Técnicas que examinaram os 
Planos de Trabalho dos Convênios 747977/2010, 
747212/2010, 753683/2010, 754856/2010 e 
753804/2010, sem avaliação objetiva e criteriosa 
da capacidade técnica e operacional das entida-
des selecionadas para executar as ações de qua-
lificação no âmbito do Programa Bem Receber 
Copa, e sem juntar documentação para compro-
var a capacidade da entidade em executar pro-
jetos de qualificação profissional ou da mesma 
natureza ao objeto pretendido, resultando em 
terceirização das atividades do ajuste, em desa-
cordo com o art. 5º, inciso II e § 2º, da Portaria 
Interministerial 127/2008/MPOG/MF/CGU;

b) aprovar as Notas Técnicas que examinaram os 
Planos de Trabalhos dos Convênios 747977/2010, 
747212/2010, 753683/2010, 754856/2010 e 
753804/2010, sem observar a ausência de pesqui-
sas de preços para verificar a compatibilidade dos 
custos do projeto com os praticados no mercado; e 
com avaliação técnica deficiente da razoabilidade 
dos custos, uma vez que foi utilizado texto padrão 
para justificar os custos dos projetos apresentados 
pelas entidades (“os custos apresentados pela pro-
ponente estão de acordo com o mercado em fun-
ção dos indicadores de custos utilizados no âmbito 
da Coordenação-Geral de Qualificação e Certifi-
cação, constantes de projetos apoiados anterior-
mente em outros ajustes”), em desacordo com o 
art. 1º, inciso XX, da Portaria 127/2008, e com os 
arts. 15, V, e 43, IV, da Lei 8.666/1993;

c) aprovar a Nota Técnica que examinou o Plano de 
Trabalho do Convênio 754856/2010, sem avaliar a 
razoabilidade dos custos dos bens e serviços ofereci-
dos pela convenente, bem como sem comprovação 
da aplicação da contrapartida não financeira, em 
desacordo com os arts. 20, § 2º, e 54, inciso I, da Por-
taria Interministerial MPOG/MF/CGU 127/2008;

d) aprovar as Notas Técnicas que examinaram os 
Planos de Trabalho dos Convênios 753683/2010 
e 746977/2010, com exames superficiais (“pro 
forma”) e intempestivos das prestações de con-
tas parciais dos convenentes, que se limitaram a 
reproduzir as informações prestadas pela conve-
nente, sem criticar/fiscalizar de forma efetiva as in-
formações recebidas, dificultando a comprovação 
da aplicação dos recursos repassados e o alcance 
dos resultados esperados pelo ajuste firmado, com 
infração ao disposto nos arts. 51 a 55 da Portaria 
Interministerial MPOG/MF/CGU 127/2008;

e) aprovar o projeto básico e as Nota Técnicas 
11/2010 e 263/2010, sem anexar pesquisas de pre-
ços para justificar a dispensa de licitação para con-
tratação da Fundação Getúlio Vargas (Contratos 
002/2010 e 029/2010), por duas vezes, e para com-
provar a compatibilidade dos preços praticados 
com os de mercado, em desacordo com o inciso 
III, parágrafo único, do art. 26, da Lei 8.666/1993;

61. Em face da quantidade e da gravidade das 
irregularidades praticadas pelos ex-gestores, 
Sr. F.S.C. e Sra. F.R.M.C., pelas quais eles foram 
multados em valores significativos, fica evidente 
a reprovabilidade de suas condutas, não tendo 
outro encaminhamento a ser proposto que não 
o julgamento pela irregularidade de suas con-
tas, sem a aplicação de multa, haja vista que já 
foram penalizados pelas mesmas ocorrências.

62. Importante anotar que não foram identifi-
cadas responsabilidades dos demais responsá-
veis destas contas por irregularidades ocorridas 
no Contrato 47/2008, conforme demonstrado no 
TC 029.496/2011-0. Por esse motivo, propõe-se que 
sejam julgadas regulares as contas dos Srs. R.L.B., Se-
cretário Substituto, H.G.S.C., Diretor, e E.G.S., Diretor.

CONCLUSÃO

63. A análise acima empreendida demonstrou 
que a expedição do Acórdão 1284/2019- TCU-
-Plenário, rel. Ministro Marcos Bemquerer Costa 
(TC 029.496/2011-0) extinguiu um dos motivos 
que determinou o sobrestamento do presente 
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processo (ver item 12 desta instrução). Dando-se o 
mesmo com relação ao TC 009.143/2012-2, julga-
do pelo TCU (Acórdão 6282/2013-TCU-1ª Câma-
ra, de 17/9/2013, de relatoria do Ministro Benja-
min Zymler), cujo entendimento ali firmado não 
apresentou repercussão sobre estas contas (ver 
itens 13-15), e o TC 030.504/2010-4, julgado por 
meio do Acórdão 2218/2013-TCU-Plenário, rel. 
Ministro Valmir Campelo, onde o Sr. Frederico 
da Silva Costa foi multado (item 16).

64. O exame precedente também deixou claro que 
as irregularidades apuradas no TC 029.496/2011-
0, de responsabilidade do Sr. F.S.C., Secretário da 
SNPDTur no período destas contas, e pela Sra. 
F.R.M.C., então Diretora de Departamento de Qua-
lificação, Certificação e de Produção Associada do 
Turismo, tanto pela quantidade de faltas observa-
das, quanto pelas variadas ofensas à legislação a 
que estavam obrigados a observar, devem deter-
minar a irregularidade de suas contas, sem aplica-
ção de multa, vez que eles já foram multados pelo 
TCU pelos mesmos fatos (itens 11-12 e 59.4).

65. As contas dos demais responsáveis devem ser 
julgadas regulares pela ausência de verificação 
de irregularidades a eles atribuídas (item 62).

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

66. Diante do exposto, submetemos os autos à 
consideração superior, propondo ao Tribunal:

a) levantar o sobrestamento do presente proces-
so, nos termos do art. 157, do Regimento Interno 
do TCU e do art. 47, da Resolução-TCU 259/2014;

b) excluir do Rol de responsáveis os nomes dos 
Srs. B.P.M. (CPF: ...), A.K. (CPF ...), P.J.B.M. (CPF 
...);; F.B.S. (CPF ...), R.C.S. (CPF ...), A.A.S. (CPF ...), 
V.C.N. (CPF ...) e I.N.Q. (CPF ...), pois não são res-
ponsáveis deste processo conforme o artigo 10 
da Instrução Normativa-TCU 63/2010;

c) julgar irregulares as contas dos Srs. F.S.C. (CPF ...), 
Secretário da SNPDTur, e da Sra. F.R.M.C. (CPF ...), 
Diretora de Departamento, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, “b”, da Lei 8.443/1992, 
em face das falhas relacionadas na matriz cons-
tante do anexo I desta instrução, sem a aplicação 
de multa, tendo em vista que os responsáveis já 
foram multados pelas mesmas irregularidades no 
âmbito de outros processos deste Tribunal;

d) julgar regulares, com fundamento nos arts. 
1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 

8.443/1992, as contas dos Roberto Luiz Bortolloto 
(CPF ...), Secretário Substituto, H.G.S.C. (CPF ...), 
Diretor de Departamento, E.G.S. (CPF ...), Diretor 
de Departamento, dando-lhes quitação plena.

e) informar do acórdão que vier a ser proferido ao 
Ministério do Turismo, destacando que seu conteú-
do, bem como do relatório e voto que o fundamen-
taram, pode ser consultado no endereço www.tcu.
gov.br/acordaos, podendo os mesmos serem obti-
dos no dia seguinte ao de sua oficialização;

f) arquivar a presente prestação de contas, após 
concluídas as comunicações necessárias, com es-
teio no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.”

É o Relatório.

voto

Trata-se da prestação de contas anual da ex-
tinta Secretaria Nacional de Programas de Desen-
volvimento do Turismo do Ministério do Turismo 
(SNPDTur/MTur), referente ao exercício de 2010.

2. Como descrito no relatório antecessor, as com-
petências da então SNPDTur foram estabelecidas 
mediante o Decreto 6.546, de 25 de agosto de 2008, 
cabendo-lhe: subsidiar a formulação de planos, pro-
gramas e ações para o desenvolvimento e fortaleci-
mento do turismo nacional; auxiliar no desenvolvi-
mento regional de turismo, mediante a concessão 
de apoio técnico, institucional e financeiro aos en-
tes federativos da União; promover a captação e 
o estímulo de investimentos privados nacionais e 
internacionais, em conformidade com as diretrizes 
da Política Nacional de Turismo; apoiar a promoção 
de atividade turística; regulamentar e apoiar a cer-
tificação de atividades, empreendimentos e equi-
pamentos dos prestadores de serviços turísticos; e 
apoiar a qualificação profissional e a melhoria da 
qualidade da prestação de serviços para o turista.

3. De sorte a ajuizar a gestão dos responsáveis, 
a instrução inicial deste processo mirou-se nas dire-
trizes estabelecidas na IN-TCU-63/2010, bem como 
nas DN-TCU-107 e 110/2007, elegendo-se os seguin-
tes aspectos para avaliação: a) resultados quanti-
tativos e qualitativos da gestão; b) indicadores de 
gestão; c) funcionamento do sistema de controle 
interno; d) situação das transferências voluntárias; 
e) cumprimento das determinações e recomenda-
ções do TCU e da CGU; e f) conformidade da inscri-
ção de Restos a Pagar no exercício de 2010.
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4. Com especial impacto nas presentes contas, a 
CGU detectou as diversas falhas, ora objeto de aná-
lise: a) inexistência de indicadores de desempenho 
para medição dos produtos, serviços e resultados da 
então SNPDTur; b) deficiências nas análises das pres-
tações de contas de convênios celebrados; c) falhas 
na aprovação de projetos oferecidos por entida-
des contratadas para execução de ações da extinta 
SNPDTur; d) atraso no exame de prestações de contas 
de contratos de repasse. Essas inconformidades serão 
mais detalhadamente descritas ao longo deste voto.

5. Para aquilatar, todavia, de que maneira as 
condutas dos responsáveis, em seu dever de gestão, 
relacionam-se com tais irregularidades, bem como 
ponderar se tais lapsos eram suficientes para macular 
as respectivas contas, padeciam ainda de julgamento 
no Tribunal os seguintes processos: TC 029.496/2011-
0, referente à auditoria em convênios do Programa 
Bem Receber Copa, versando sobre irregularidades 
relacionadas ao Contrato Administrativo 47/2008, 
firmado com a Fundação Roberto Marinho para 
desenvolvimento e oferta de cursos a distância; TC 
009.143/2012-2, concernente à representação decor-
rente de irregularidades na execução de convênios e 
contratos de repasse no âmbito do programa Turismo 
Social no Brasil; e TC 030.504/2010-4, relativo à repre-
sentação decorrente de irregularidades  identificadas 
no Instituto Internacional de Comunicação e Cultura.

6. Decorreu-se, dessa forma, o sobrestamento 
dos presentes autos até que julgados os nominados 
processos (peça 13).

7. Eis que, à peça 27, a Secretaria de Controle 
Externo do Desenvolvimento Econômico – SecexDe-
senvolvimento deu conta de que inexistem óbices 
para a apreciação destes autos, levando em conta o 
julgamento dos ditos processos sobrestantes. Em re-
sumo do deslinde meritório daquelas contendas, re-
produzo excerto elucidativo do relatório instrutivo:

“11. O TC 029.496/2011-0 tratou de auditoria 
para examinar as situações de risco identificadas 
em ações de qualificação profissional executa-
das no âmbito do Programa Bem Receber Copa, 
as quais foram mapeadas em relatório de Levan-
tamento autuado no TC 004.018/2011-7. 

12. Esse processo foi julgado pelo TCU por meio 
do Acórdão 1284/2019- TCU-Plenário, rel. Mi-
nistro Marcos Bemquerer Costa (peça 21). Nele, 
alguns gestores foram multados, dos quais ape-
nas dois fazem parte do Rol de responsáveis 

deste processo: o Sr. F.S.C. e a Sra. F.R.M.C., pe-
nalizados, respectivamente, pelas quantias R$ 
20.000,00 e R$ 25.000,00. Eles tiveram a autori-
zação para pagar as multas de forma parcelada, 
conforme o Acórdão 85/2021-TCU-Plenário, rel. 
Walton Alencar Rodrigues (peça 23). 

13. O TC 009.143/2012-2 cuidou de representa-
ção formulada pela então Secex-5 para investi-
gar possíveis irregularidades descritas no Relató-
rio de Auditoria Especial 00190.020860/2011- 31 
da CGU, que averiguou a execução de convênios 
e contratos celebrados no âmbito do programa 
1166 – Turismo social no Brasil, em razão de fa-
tos veiculados na imprensa. 

14. Esse processo também já foi julgado pelo 
TCU (Acórdão 6282/2013-TCU-1ª Câmara, de 
17/9/2013, rel. Ministro Benjamin Zymler, à 
peça 24). Nele, o Tribunal determinou ao Mi-
nistério do Turismo que: solicitasse aos conve-
nentes a apresentação de algumas prestações 
de contas em atraso ou, em caso de não execu-
ção, devolvessem os recursos recebidos; reana-
lisasse as prestações de contas dos Convênios 
629.187/2008, 700.434/2008 ou 635.898/2008, 
623.731/2008, 596.053/2008, 623.751/2008, 
650.581/2008 e 702.976/2009, em razão dos indí-
cios de irregularidades apontados no Relatório 
de Auditoria Especial 0190.020860/2011-31 da 
CGU; bem como solicitasse à Caixa Econômica 
Federal que finalizasse o exame da prestação 
de contas do Contrato de Repasse 238.9002- 11 
(Siafi 614.045/2007). 

15. Pela natureza das determinações, as quais vi-
sam a agilizar análises de prestações de contas e 
reanalisar outras já concluídas, face à revelação 
de novos elementos pela auditoria da CGU, tem-
-se que, a princípio, a conclusão da Represen-
tação não compromete o mérito destas contas, 
podendo-se dar prosseguimento à sua análise. 

16. Também poderia ter reflexo sobre estas con-
tas o TC 030.504/2010-4, referente à Representa-
ção de autoria da então Secex-PR contra o Minis-
tério do Turismo, por conter responsável comum 
em relação às presentes contas. O processo foi 
julgado por meio do Acórdão 2218/2013- TCU-
-Plenário, rel. Ministro Valmir Campelo, o Sr. Fre-
derico da Silva Costa foi multado em R$ 2.200,00. 
Exceto o reflexo que o fato terá sobre o mérito 
das contas do referido ex-gestor, não foram veri-
ficados outros impactos que impeçam a retoma-
da da instrução das presentes contas.” (grifei)



456  .  Governet®  |  A RevistA do AdministRAdoR Público

Decisões Dos Tribunais

Boletim de oRÇAmeNto e FiNANÇAS  |  Maio de 2022

aplicação de multa a gestores. Alguns deles fa-
zem parte do rol de responsáveis deste processo;

- prazos expirados para as prestações de contas 
de contratos de repasse firmados pela Secretaria, 
a redundar em orientações do Órgão Central de 
Controle Interno da União. Digno de nota que o 
TCU também já encaminhou diversas orientações 
ao MTur visando ao aperfeiçoamento dos contro-
les sobre as transferências voluntárias concedidas, 
especialmente no que se refere ao melhoramento 
das ações que envolvem a fase de prestações de 
contas. Destacam-se, dentre elas, as exaradas em 
processos relatados pelo Exmo. Ministro Augusto 
Nardes: Acórdão 9940/2017-2ª Câmara (Prestação 
de Contas da então SNPDTur do exercício 2013); 
Acórdão 1657/2017-2ª Câmara (Prestação de Con-
tas da então SNPDTur no exercício 2014); e Acór-
dão 2313/2017-2ª Câmara, de 17/3/2017 (Prestação 
de contas da SE/MTur no exercício 2014);

II

10. Inicialmente, em apreciação ao acervo fático 
oferecido pela unidade técnica, a SecexDesenvolvi-
mento propôs excluir do rol de responsáveis os Srs. 
B.P.M. (CPF: ...), A.K. (CPF ...), P.J.B.M. (CPF ...); F.B.S. 
(CPF ...), R.C.S. (CPF ...), A.A.S. (CPF ...), V.C.N. (CPF ...) e 
I.N.Q. (CPF ...), pois não ocupavam cargos aptos a en-
sejar o julgamento ordinário de suas contas. Endosso a 
proposição, nos termos do art. 10, da IN-TCU 63/2010.

11. Em pareceres uniformes do corpo direti-
vo da unidade e do MP/TCU, também se sugeriu o 
julgamento pela regularidade das contas dos Srs. 
Roberto Luiz Bortolloto (CPF ...), H.G.S.C. (CPF ...) e 
E.G.S. (CPF ...), dando-lhes quitação plena. Não se 
teria identificado exigibilidade de conduta diversa 
dos responsáveis relacionada com o dever de gestão 
como um todo, ou mesmo com as irregularidades 
ora em julgamento. Igualmente anuo à proposta.

12. No que se refere, todavia, ao Sr. F.S.C. (CPF 
...), Secretário da extinta SNPDTur, e da Sra. F.R.M.C. 
(CPF ...), Diretora do Departamento de Qualificação, 
Certificação e de Produção Associada do Turismo, a 
SecexDesenvolvimento propôs o julgamento pela ir-
regularidade das contas, com fundamento nos arts. 
1º, inciso I, 16, inciso III, “b”, da Lei 8.443/1992.

13. O fundamento de tal conclusão proveio, emi-
nentemente, das irregularidades apuradas no TC 
029.496/2011-0, ocorrido durante a gestão dos res-
ponsáveis, tanto pela quantidade de faltas obser-
vadas, quanto pelas variadas ofensas à legislação a 
que estavam obrigados a observar.

8. Avalio, em equidade com o manifestado pela 
unidade técnica, a viabilidade de se julgarem as pre-
sentes contas, motivo pelo qual os autos devem ter 
o seu sobrestamento levantado.

9. No bojo das irregularidades narradas, em con-
junto com o acervo agora disponível, pesam sobre 
os responsáveis os seguintes fatos: 

- baixa execução física do programa “Gestão de 
Política de Turismo”, em contraponto ao razoá-
vel grau de execução financeira, sem a ausência 
demonstrada nos autos dos motivos de tal defi-
cit de desempenho; 

- ausência de definição de indicadores para aferi-
ção do resultado das atividades da Secretaria, com 
recomendações porfiadas pela CGU. A repetição 
de tal encaminhamento nas presentes contas, to-
davia, segundo a SecexDesenvolvimento, padece-
ria de inefetividade de encaminhamento, tendo 
em vista o tempo já transcorrido desde a ocorrên-
cia da falha, bem assim porque a então SNPDTur, 
com a estrutura e competências descritas nestes 
autos, não mais existe no organograma do MTur;

- deficiência na análise de prestações de contas. 
Segundo o relatório do órgão de controle inter-
no, entretanto, as falhas de natureza formal já 
foram dotadas das respectivas medidas correti-
vas, inclusive com glosa de valores próxima a R$ 
500 mil, referente ao Convênio 720/2007, seguida 
de determinação para abertura de tomada de 
contas especial, a qual já foi objeto de análise em 
processo de prestação de contas do ano anterior. 
Segundo a unidade técnica, não caberia qualquer 
providência suplementar por parte desta Corte;

- falhas no Contrato Administrativo 47/2008, fir-
mado com a Fundação Roberto Marinho para o 
desenvolvimento e oferta de cursos a distância e/
ou on-line, com a utilização de tecnologia de in-
formação e comunicação e a criação de ambien-
tes virtuais de aprendizagem. O projeto básico 
não contou, naquela ação, com estudos técnicos 
que lhe pautassem a elaboração; também não 
foram previstos mecanismos de avaliação quali-
tativa e quantitativa para análise dos objetivos 
propugnados no contrato; e, ainda, reportou-se 
deficiência nos controles internos que embasa-
ram o recebimento dos produtos pactuados, cujas 
explicações da então SNPDTur foram considera-
das insuficientes pela CGU. Decorreu-se recomen-
dação para apuração de responsabilidades pela 
subcontratação irregular da Fundação Getúlio 
Vargas para executar parte das ações que caberia 
à própria contratada. Tais fatos foram julgados 
no TCU em processo específico (TC 029.496/2011-
0), por meio do Acórdão 1284/2019-Plenário, com 
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14. Devo antecipar que concordo com o julgamen-
to pela irregularidade das contas dos ditos dirigentes, 
mas permito-me ser mais abrangente: como narrei até 
aqui, a quantidade de falhas observadas e o número 
de instrumentos maculados relativos, principalmente, 
às transferências voluntárias foi deveras elevado. Não 
à toa, diversos processos foram abertos no TCU e pelo 
controle interno, muitos deles anteriormente narrados 
neste voto e no relatório anterior. O esforço de contro-
le foi imenso. Decorreram, por anos, incontáveis reco-
mendações, determinações, ressalvas e condenações.

15. Evidente que, por trás desses números, de-
nota-se um padecimento sistêmico de organização, 
de normativos, de competência, de treinamento, de 
gestão de riscos, enfim: de controles internos, de 
governança e de gestão. 

16. A confirmar esse pensamento, remeto especial 
destaque aos gaps albergados nas transferências vo-
luntárias. Pondero que tais instrumentos representa-
vam o principal meio pelo qual competências e demais 
políticas públicas a cargo da então SNPDTur fossem le-
vadas a cabo. O insucesso desses convênios e contra-
tos de repasse levariam ao fracasso das próprias metas 
estratégicas estabelecidas. Não é de se surpreender, 
nesse norte, a baixa execução física identificada, por 
exemplo, no programa Gestão de Política de Turismo 
no período analisado. A extrema dependência dessas 
ferramentas de descentralização de recursos, em altís-
simo risco para o bom emprego dos vultosos dispên-
dios confiados a terceiros, deveria, em igual monta, 
ensejar cuidados e medidas de especial zelo.

17. Em processos tão sensíveis, demandar-se-iam 
idênticos e proporcionais controles. A narrativa, em visão 
do todo a mim oferecida, não foi de irregularidades pon-
tuais anômalas, mas recorrências decorrentes de proces-
sos de trabalho inteiros a padecer de fragilidades.

18. A implementação de controles internos, ges-
tão de riscos e governança das organizações é da 
alta administração. Justo e adequado, configurado 
um descontrole generalizado, com reflexos em nu-
merosos contratos e transferências voluntárias, que 
se chame a alta gestão em responsabilidade.

III

19. Incluo, neste tópico – em dever de lealdade pro-
cessual –, um contexto de como o TCU, em casos con-
cretos mais recentemente julgados, tem ponderado 
a responsabilidade de dirigentes do MTur em face de 
irregularidades identificadas em convênios. Em acór-
dãos a versar sobre transferências específicas, muito 
proximamente relatadas (inclusive por mim), tem sido 
considerada a boa-fé de responsáveis justamente por 

considerar a inexigibilidade de conduta individual 
diversa em um ambiente de desorganização sistêmi-
ca no MTur, em época contemporânea ao período e 
contas ora em apreciação. Sopesando as possibilidades 
de cada servidor de contribuir para resultado distinto, 
em meio àquela desordem, gestores do Ministério não 
têm sido condenados, mas somente os convenentes.

20. Tal pensamento foi prestigiado, por exemplo, 
no Acórdão 2.064/2017-Plenário, em que o Tribunal 
deixou de arrolar dirigentes daquela pasta ministerial, 
conforme excerto do voto produzido pelo eminente 
relator, Min. Bruno Dantas, anuído pelo colegiado:

“[...] 2.A fiscalização resultou nos seguintes 
achados, consoante relatório contido às peças 1 
(p. 2-51) e 2 (p. 1-22): [...]

“b) celebração de convênios com cronogramas 
de execução e vigências incompatíveis às datas 
de realização dos respectivos eventos;

[...]

d)  repasse dos recursos posteriormente à data 
de execução dos objetos conveniados;

[...]

4.  As irregularidades elencadas nas alíneas “a” a “d” 
acima foram consideradas pela unidade instrutora 
de responsabilidade dos agentes públicos dos órgãos 
concedentes e acarretaram a realização das audiên-
cias dos signatários dos convênios e dos pareceristas 
dos ministérios concedentes, servidores responsáveis 
pela emissão/aprovação dos pareceres técnicos e ju-
rídicos que deram suporte à celebração dos ajustes. 
Nesta oportunidade, analisam-se as respostas às au-
diências realizadas, que foram separadas pela unida-
de instrutora em dois grupos, um para os signatários 
dos convênios e outro para os pareceristas.  

[...]

7. A despeito do extenso e zeloso trabalho empe-
nhado pela unidade instrutora, divirjo do entendi-
mento esposado no sentido da responsabilização 
dos servidores e agentes políticos pelas ocorrên-
cias aqui relatadas, pelas razões que passo a expor. 

[...]

9. Vale lembrar que se trata aqui de convênios 
firmados em 2006, 2007, 2008 e 2009, perío-
do após o qual houve profunda evolução nos 
normativos regulamentadores e nas rotinas de 
trabalho atinentes à celebração, ao acompanha-
mento e à prestação de contas de avenças dessa 
natureza, e é nesse contexto que entendo de-
vam ser analisadas as ocorrências aqui relatadas. 
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10. No que tange às irregularidades atinentes à 
execução das avenças e aos débitos acarretados, 
repiso que já foram tratados em processos espe-
cíficos de tomadas de contas especiais, tendo sido 
reconhecida a responsabilidade das entidades con-
venentes e de empresas contratadas para a execu-
ção dos serviços, bem como de seus dirigentes. As-
sim, estão sob exame nesta oportunidade apenas 
as ocorrências atinentes às atuações dos agentes 
públicos dos órgãos concedentes, quando da aná-
lise e assinatura dos respectivos instrumentos.

11. Constato que os argumentos aduzidos nas 
razões de justificativa dos responsáveis são recor-
rentes e comuns entre si, tendo sido agrupadas e 
analisadas pela Secex/PR de acordo com as atribui-
ções de cada categoria, ou seja, autoridades signa-
tárias, pareceristas técnicos e pareceristas jurídicos. 

12. Ressalto que meu posicionamento no sentido 
de acolher as razões de justificativa dos respon-
sáveis abarca todos os servidores técnicos e as 
autoridades ouvidos em audiência, seguindo en-
tendimento esposado em recente decisão prola-
tada por este Tribunal, Acórdão 1.948/2017-TCU-
-Plenário, motivo pelo qual faço uma análise 
única e conjunta de todo o processo, sem pre-
juízo de tecer comentários individuais sobre ar-
gumentos que mereçam um destaque especial. 

[...]

16. Além disso, também foi recorrente nos con-
vênios em exame a assinatura dos instrumentos 
em datas muito próximas da data prevista para 
o início do evento, acarretando que o repasse de 
recursos federais acontecesse posteriormente à 
execução do objeto. A formalização de convênios 
às vésperas dos eventos, por óbvio, compromete o 
planejamento das ações e a execução do objeto. 

17. Porém, embora não desejável, tal prática 
era bastante comum aos instrumentos firmados 
naquela época, tanto que em 2008 foi editada 
a Portaria Interministerial 127/2008 prevendo 
que, caso a Administração desse causa ao atraso 
nos repasses, ficaria obrigada a prorrogar “de 
ofício” a vigência do respectivo termo antes do 
seu término, limitada a prorrogação ao exato 
período do atraso verificado (inciso VI, do art. 
30, da Portaria Interministerial 127/2008, que, à 
época, atualizou dispositivo similar então previs-
to no inciso IV, do art. 7º, da IN/STN 1/1997). 

18. Vale acrescentar que o repasse de recursos fe-
derais para fins de ressarcimento de despesas já 
pagas, em decorrência da assinatura dos convê-
nios em datas muito próximas às datas previstas 
para o evento, é atualmente regulamentado pela 
Portaria Interministerial 424/2016, arts. 27 e 52.

19. Tais como essas, as ocorrências imputadas nas 
audiências dos responsáveis constituem-se FALHAS 
SISTÊMICAS que permeavam, nos anos de 2006 a 
2010, com melhorias iniciando-se a partir de 2010, 
todo o processo de análise das propostas apresen-
tadas, de acompanhamento da execução dos con-
vênios e de exame das prestações de contas. Aliás, 
tais falhas não eram exclusivas do MTur, perpas-
savam todos os órgãos da Administração Pública 
Federal que realizavam transferências voluntárias.

20. Essa realidade foi reconhecida no voto condu-
tor do Acórdão 1.562/2009-TCU-Plenário, de re-
latoria do Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, 
que apreciou auditoria realizada nos convênios 
firmados pela Coordenação Geral de Recursos Lo-
gísticos do MCTI, no período de 2003 a 2007, do 
qual transcrevo o seguinte excerto, por pertinen-
te para a compreensão do contexto fático: 

“4. É forçoso reconhecer que os achados de auditoria 
acima relacionados eram de ser esperados na fiscali-
zação realizada. Isso porque ao longo das auditorias 
de mesma natureza já realizadas pelo Tribunal em 
outros órgãos da Administração Pública Federal os 
resultados mostram-se praticamente idênticos. Ou 
seja, os problemas encontrados no MCT são mera 
amostra daquilo que acontece na Administração 
Pública como um todo no tocante à estrutura e às 
ações de controle relacionadas às transferências vo-
luntárias de recursos federais efetuadas.

5. Apenas a título de exemplo, passo a relacionar a 
seguir algumas constatações semelhantes em fisca-
lizações recentes deste Tribunal tendo como objeto 
o repasse de recursos públicos por diversos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal:

5.3. Fiscalização de Orientação Centralizada em 
atendimento a Solicitação do Congresso Nacional 
para que o Tribunal auditasse a regularidade dos 
repasses de recursos federais para organizações 
não-governamentais (ONGS) e organizações de 
sociedade civil de interesse público (Oscips), rea-
lizados nos exercícios financeiros de 2003, 2004, 
2005 e 2006 (Acórdão 1331/2008-TCU-Plenário):

[...]

e) deficiências na formalização dos convênios;

[...]

g) aprovação de convênios e termos aditivos na 
ausência ou à revelia de pareceres técnicos ou jurí-
dicos ou com base em análises técnicas superficiais;

6. Conforme pode ser observado nessa peque-
na amostra de auditorias enfocando as transfe-
rências voluntárias de recursos mediante convê-
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nios, acordos, ajustes, contratos de repasse ou 
instrumentos congêneres, são generalizados no 
âmbito da Administração Pública os problemas 
observados na presente auditoria nas três eta-
pas de controle das transferências voluntárias de 
recursos públicos federais (exame e aprovação 
das propostas, acompanhamento concomitante 
da execução e análise da prestação de contas).

7. Há que ser ressaltado, entretanto, que como 
resultado da atuação deste Tribunal, alguns 
frutos já foram colhidos junto aos órgãos res-
ponsáveis pela normatização dos processos 
de descentralização da execução de progra-
mas governamentais. Com efeito, foi publica-
da a Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 
127/2008, que estabelece normas para execu-
ção do disposto no Decreto no 6.170/2007, a 
qual traz importantes dispositivos direcionados 
ao aprimoramento do controle exercido pelos 
órgãos e entidades repassadores de recursos fe-
derais. Cabe destacar, ainda, que os menciona-
dos atos normativos cuidaram da implantação 
do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos 
de Repasse – Siconv, cuja finalidade encontra-
-se definida no art. 3º da referida Portaria: (...)”

21. Tal como destacado no trecho do voto acima, 
a publicação da Portaria Interministerial 127/2008 
e a criação do Siconv, posteriores à maioria dos 
convênios examinados no presente processo, fo-
ram importantes passos no aprimoramento da 
atuação dos órgãos repassadores de recursos fe-
derais por meio de transferências voluntárias. 

22. PORTANTO, ENTENDO QUE A ATUAÇÃO 
DOS PARECERISTAS TÉCNICOS E JURÍDICOS NO 
PROCESSO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS QUE 
RESULTARAM NA ASSINATURA DOS CONVÊNIOS 
OBJETO DA PRESENTE FISCALIZAÇÃO SE DEU 
DENTRO DA NORMALIDADE ACEITA PARA A 
ÉPOCA, CONQUANTO HOJE ESTEJA EVIDENTE 
QUE NÃO OCORREU DE ACORDO COM AS ME-
LHORES PRÁTICAS POSSÍVEIS. 

23. Embora tenham sido citados pela unidade 
instrutora alguns precedentes deste Tribunal que 
tenham responsabilizado servidores dos órgãos 
concedentes por fragilidades praticadas na assi-
natura de convênios, alinho-me com o entendi-
mento esposado em recente deliberação desta 
Corte de Contas, Acórdão 1.948/2017-TCU-Plená-
rio, que tratou de monitoramento para verificar 
o cumprimento e avaliar o impacto das delibera-

ções deste Tribunal na gestão do MTur. Um dos 
pontos analisados em tal processo (talvez o prin-
cipal) foi justamente a deficiência nas análises 
técnicas de propostas de convênios para eventos.

24. No relatório de fiscalização, a unidade instru-
tora detalhou a contextualização do problema, as 
providências adotadas pelo MTur e os principais 
resultados advindos. Por absolutamente pertinen-
te, trago à colação alguns trechos do brilhante 
voto condutor prolatado pelo Min. Vital do Rego:

“11. Houve, ao longo 2010-2017, significativa 
evolução nas análises técnicas das propostas de 
convênios para realização de eventos (qualifica-
ção técnica operacional e financeira da entida-
de proponente; economicidade e custos, prazos 
mínimos para apresentação de propostas etc) e 
no monitoramento in loco realizado pelo MTur 
nesses ajustes (por exemplo, valor mínimo a 
partir do qual é obrigatória a visita in loco, e 
aprimoramento dos relatórios e fiscalizações).

12. Observou-se, ademais, declínio constante, A 
PARTIR DE 2011, da quantidade de prestações 
de contas ‘a aprovar’, cujo processo de melho-
ria iniciou-se a partir de 2009, com a edição de 
normativos (novos procedimentos), elaboração 
de estratégias de contingência (criação de gru-
pos de trabalhos), aliado ao menor número de 
convênios celebrados a partir do mesmo ano, 
em virtude da LDO para 2011, que vedou trans-
ferência de recursos a entidades privadas para a 
realização de eventos de turismo. (...)

31. Ante os fatos até aqui relatados, percebe-
-se que, ao longo do período analisado, houve, 
de fato, importantes mudanças institucionais no 
Mtur, que resultaram na alavancagem da quali-
dade de sua gestão interna e em seu AMADURE-
CIMENTO ORGANIZACIONAL. Não resta dúvida, 
como já dito, que tal avanço foi impulsionado, em 
grande medida, pela intensa ação deste Tribunal.

32. Com efeito, a incorporação, por parte do 
Ministério do Turismo, em seus inúmeros nor-
mativos das diversas determinações e recomen-
dações expedidas por este Tribunal ao longo 
desses quase dez anos evidencia tal fato.

33. Dentre as várias deliberações, ressalto, por 
exemplo, o Acórdão 5.078/2009-TCU-2ªCâmara, 
que expediu determinações tendentes à aprimo-
rar a seleção de projetos, a análise técnica e de 
custos das propostas de convênios, a aferição da 
capacidade operacional, da qualificação técnica 
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cretários nacionais de políticas de turismo e seis 
secretários nacionais de programas de desen-
volvimento do turismo da Secretaria Nacional 
de Estruturação do Turismo).”

25. Assim, reitero meu posicionamento de que 
os problemas relatados no presente processo 
revelam, mais do que irregularidades pontu-
ais relacionadas a convênios específicos, uma 
deficiência na forma como tais procedimen-
tos eram analisados à época dos convênios em 
questão, que, conforme apontado pelo Acór-
dão 1.948/2017-TCU-Plenário, pode encontrar-
-se em vias de superação. Vale dizer, diante da-
quele contexto, NÃO JULGO RAZOÁVEL EXIGIR 
CONDUTA DIVERSA DOS RESPONSÁVEIS. Nessa 
mesma linha, tenho me baseado no referido 
precedente para deixar de acolher propostas 
de audiência e de aplicação de multas a agen-
tes públicos de órgãos concedentes em razão 
de falhas praticadas na assinatura de convênios 
nesse contexto fático, sem prejuízo de que, 
caso evidenciados indícios de fraude e má-fé 
no caso concreto, outro encaminhamento pos-
sa ser adotado. A propósito, cito os processos 
019.614/2015-2 e 015.832/2015-5, cujos acórdãos 
acolheram minha proposta.

***

26. No que tange às irregularidades que moti-
varam as audiências dos dirigentes máximos do 
MTur, cabe tecer alguns comentários especiais, 
tendo em conta os seguintes fatos:  

[...]

27. Em suas justificativas, os responsáveis afir-
mam, resumidamente, que cumpriram a legisla-
ção vigente (IN/STN 1/1997, Portaria Interminis-
terial 127/2008 e alterações subsequentes); que 
praticaram os atos relativos à escolha da melhor 
política pública, enquanto a execução das res-
pectivas ações coube aos setores competentes; 
que os projetos aprovados enquadravam-se em 
programas do orçamento do MTur; que não é 
atribuição do Ministro de Estado analisar requi-
sitos de qualificação técnica e de capacidade 
operacional da entidade privada para executar 
o objeto proposto, cabendo aos setores técnicos 
essa avaliação quando da análise dos respectivos 
planos de trabalho; que o vasto leque de ativi-
dades do MTur inviabiliza a centralização dessas 
atividades na pessoa do Ministro de Estado ou 
de seu Secretário Executivo, ficando a cargo de-
les apenas a supervisão e coordenação das ações.

28. Entendo que os argumentos arrolados de-
vem ser fortemente sopesados, considerando 
a conjuntura sistêmica constatada nos procedi-

e da conformidade dos preços propostos pelos 
convenentes, que foram incorporadas nos nor-
mativos ao longo do período, como se observa 
na Portaria 39/2017, que estabelece, atualmen-
te, as regras e os critérios para formalização de 
instrumentos de transferências voluntárias.

34. Além disso, aquele decisum recomendou que 
o órgão que avaliasse a possibilidade de manter 
banco de dados contendo o registro de preços 
praticados para determinados itens de custos que 
são recorrentes nas propostas de convênios, de 
ESTABELECER ANTECEDÊNCIA MÍNIMA EM RE-
LAÇÃO AO INÍCIO DA EXECUÇÃO, para a apre-
sentação de propostas de convênios de eventos. 
Também todas incorporadas por seus normativos.

35. A ininterrupta atuação desta Casa provocou, 
por exemplo, a criação em 2014 no MTur de um 
grupo de trabalho, do qual decorreu a fixação 
de entendimentos e a elaboração de manuais, 
modelos, check lists, entre outros produtos, a 
serem considerados pelo técnico no momento 
da análise das propostas cadastradas, além de 
critérios formais para a seleção dos convênios 
a serem fiscalizados (especialmente aqueles re-
ferentes a eventos). Recomendações nesse sen-
tido foram expedidas por esta Casa por inter-
médio do Acórdão 1.702/2014-TCU-1ª Câmara e 
Acórdão 5.078/2009-TCU-2ª Câmara).

36. Passo a pontuar, resumidamente, as medidas 
adotadas pelo MTur em atenção às intervenções 
desta Corte de Contas, que marcaram sua gestão 
nos últimos oito anos: institucionalização/elabo-
ração de normas; criação de manuais e orienta-
ções aos técnicos do ministério e aos proponentes/
convenentes; criação de diretrizes para a alocação 
de recursos por meio de transferências voluntá-
rias; gestão de riscos associados à atividade a fim 
de mitigá-los; informatização de processos pro-
blemáticos, com soluções desenvolvidas interna-
mente e criação de canais internos de comunica-
ção; monitoramento e avaliação da atividade por 
meio das constantes atualizações das normas; di-
recionamento de esforços e elaboração de estra-
tégias de contingência – grupos de trabalho, ma-
peamento e estabelecimento de procedimentos 
nas questões críticas; interlocução com os diversos 
atores envolvidos na criação de instrumentos uti-
lizados nas políticas públicas; monitoramento e 
avaliação da execução da estratégia e do plano 
da organização, com seus principais indicadores.

37. A maturidade intrínseca da estrutura or-
ganizacional do MTur evidencia-se claramente 
pelo fato de que os avanços observados foram 
alcançados inobstante a grande rotatividade da 
alta gerência desde 2008 (foram nove ministros 
de estado, seis secretários-executivos, sete se-
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Câmara (de minha relatoria) e Acórdão 5.078/2009-
2ª Câmara (Min. André de Carvalho).

23. Em meu voto condutor do Acórdão 6952/2020-
1ª Câmara, em tomada de contas especial, propus ao 
colegiado uma adaptação das circunstâncias fáticas 
ao contexto histórico, levando em conta mais as fa-
lhas sistêmicas e rotineiras do MTur do que propria-
mente os deslizes de seus servidores. Na realidade, 
como disse, existe uma tendência, nessas avaliações 
específicas, de não arrolar a responsabilidade de res-
ponsáveis do convenente. Cito também o contem-
porâneo 796/2022-1ª Câmara, de minha relatoria.

24. Nada obstante os precedentes, não se tratava, 
em qualquer dos casos em que citei, de uma prestação 
de contas ordinária. Não se estava, naqueles proces-
sos, a avaliar a gestão como um todo da Pasta Minis-
terial. Examinavam-se, sim, casos concretos fruto de 
irregularidades e prejuízos específicos, ponderando 
a exigibilidade de conduta diversa de gestores em 
ajustes decorrentes daquele ambiente improfícuo de 
controles. Não julgo que se possa afastar, justamente 
na apreciação de uma gestão ordinária, a responsabi-
lidade dos administradores por tal ambiente sistêmico.

25. Quero dizer que a carência sistemática de contro-
les internos em processos tão decisivos para o sucesso da 
gestão não pode, a meu ver, afastar a responsabilidade 
dos administradores, a quem se exigiria, justamente, 
empreender esforços de supervisão e monitoramento 
desses instrumentos mais críticos. Ponderações como 
essa é que perfazem, afinal, a régua para aferição fática 
em um julgamento de contas ordinárias.

26. Em outras e últimas palavras: estamos aqui a 
apurar a responsabilidade, em visão geral, por aque-
las falhas generalizadas a escusar, em boa fé objetiva, 
a responsabilidade dos gestores nos casos específicos 
supervenientes, quando sua conduta individual não 
pudesse ser tomada como diversa. Não creio que nessa 
avaliação da gestão se possa tecer mesmíssima conside-
ração, sob pena de fardar unicamente o acaso àquela 
– já reconhecida – desorganização administrativa.

27. Repiso, em conclusão, minha opinião por acolher 
totalmente o encaminhamento sugerido pela SecexDesen-
volvimento, harmonicamente endossado pelo MP/TCU.

Diante de todo exposto, VOTO, para que seja 
acolhido por este colegiado a minuta de acórdão 
que ora proponho.

TCU, Sala das Sessões, em 15 de março de 2022.

BENJAMIN ZYMLER 
Relator

mentos de concessão de convênios e as condi-
ções do caso concreto.

29. Por exemplo, veja-se que, no caso dos ex-Mi-
nistros Walfrido Mares Guia e Marta Suplicy, fo-
ram ouvidos em audiência em razão de apenas 
um convênio cada um, nos valores de R$ 300 mil 
e R$ 100 mil, respectivamente. Trata-se de quan-
tia de baixíssima materialidade face ao orça-
mento que administraram e às políticas públicas 
que desenvolveram em suas respectivas gestões. 

30. Assim, além de considerar que AS AÇÕES PRA-
TICADAS PELOS SERVIDORES TÉCNICOS DOS ÓR-
GÃOS CONCEDENTES, SUBORDINADOS A ESTAS 
AUTORIDADES, ERAM A TÔNICA QUE CARACTE-
RIZAVA O PROCESSO REGULAR DE ANÁLISE DE 
CONVÊNIOS DA ÉPOCA, FACE AOS NORMATIVOS 
VIGENTES E PROCEDIMENTOS DE PRAXE, enten-
do que buscar a responsabilização da autoridade 
máxima do órgão ministerial pela mera assinatu-
ra de um ou dois destes ajustes, face aos elemen-
tos dos autos, mostra-se deveras desarrazoado. 

31. Em suma, a meu ver, não houve uma atuação 
conjunta e/ou deliberada dos servidores técnicos e 
autoridades dos órgãos concedentes na aprovação 
destes convênios, passando por cima de normativos 
e procedimentos vigentes no intuito de favorecer 
determinadas entidades. Logo, devem ser acolhidas 
as razões de justificativa dos responsáveis ouvidos 
em audiência no presente processo, sem prejuízo 
de que se dê prosseguimento aos processos instau-
rados de tomadas de contas especiais, com vistas à 
recuperação dos respectivos débitos apurados. [...].

21. O Tribunal vem atuando há muito tempo so-
bre a questão.  O Acórdão 5.078/2009-2ª  Câmara 
(relator: Min. André de Caralho), ilustrativo, expediu 
determinações tendentes a aprimorar a seleção de 
projetos, a análise técnica e de custos das propostas 
de convênios, a aferição da capacidade operacional, 
da qualificação técnica e da conformidade dos preços 
propostos pelos convenentes, que foram incorpora-
das – é verdade – nos normativos ao longo do pe-
ríodo, como se observa na Portaria 39/2017, a qual 
estabelece as regras e os critérios para formalização 
de instrumentos de transferências voluntárias.

22. Houve também a criação de um grupo de 
trabalho, em 2014, do qual decorreu a fixação de 
entendimentos e a elaboração de manuais, mode-
los, checklists, entre outros produtos, a serem consi-
derados pelo corpo técnico no momento da análise 
das propostas cadastradas, além de critérios formais 
para a seleção dos convênios a serem fiscalizados 
(especialmente aqueles referentes a eventos). Reco-
mendações no mesmo sentido foram expedidas por 
esta Casa por intermédio do Acórdão 1.702/2014-1ª 
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Instituto Internacional de Comunicação e Cultura, com 
vigência incompatível com o período de realização do 
evento, resultando no repasse dos recursos em data 
posterior à execução do objeto (item 58 da instrução 
transcrita no Relatório que antecede este Acórdão);

9.3.2. Sra. F.R.M.C. (CPF ...), Diretora do Departa-
mento de Qualificação, Certificação e de Produção 
Associada do Turismo – assinatura de diversas Notas 
Técnicas manifestando-se favoravelmente à aprovação 
dos Planos de Trabalhos dos Convênios 747977/2010, 
747212/2010, 753683/2010, 754856/2010 e 753804/2010, 
sem a devida observância de critérios técnicos e legais 
aplicáveis à situação (item 60 da instrução transcrita no 
Relatório que antecede este Acórdão);

9.4. julgar regulares, com fundamento nos arts. 
1º, inciso I, 16, inciso II, 17 e 23, inciso I, da Lei 
8.443/1992, as contas dos Roberto Luiz Bortolloto 
(CPF ...), Secretário Substituto, H.G.S.C. (CPF ...), Di-
retor de Departamento, E.G.S. (CPF ...), Diretor de 
Departamento, dando-lhes quitação plena. 

9.5. informar ao Ministério do Turismo acerca do 
inteiro teor desta decisão; 

9.6. arquivar a presente prestação de contas, após 
concluídas as comunicações necessárias, com base no 
art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.

10. Ata n° 6/2022 – 1ª Câmara.

11. Data da Sessão: 15/3/2022 – Telepresencial.

12. Código eletrônico para localização na página 
do TCU na Internet: AC-1299-06/22-1.

13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues 
(Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e Jorge Oliveira.

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto 
Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
WALTON ALENCAR RODRIGUES

Presidente

(Assinado Eletronicamente)
BENJAMIN ZYMLER

Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
RODRIGO MEDEIROS DE LIMA

Procurador

aCÓrdÃo nº 1299/2022 – tCU – Primeira Câmara

1. Processo nº tC 028.039/2011-4. 
2. Grupo ii – Classe de assunto: II - Prestação de contas
3. interessados/responsáveis:
3.1. responsáveis: E.G.S. (...); F.R.M.C. (...); F.S.C. (...); 
H.G.S.C. (...); R.L.B. (...).
4. Órgão/entidade: Secretaria Nacional de Desen-
volvimento e Competitividade do Turismo.
5. relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. representante do Ministério Público: Procurador 
Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo 
do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen).
8. representação legal: A.V.M.S., representando E.G.S.. 

9. acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 
prestação de contas anual da extinta Secretaria Na-
cional de Programas de Desenvolvimento do Turis-
mo do Ministério do Turismo (SNPDTur/MTur), refe-
rente ao exercício de 2010. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas 
da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. levantar o sobrestamento do presente pro-
cesso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno 
do TCU e do art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; 

9.2. excluir do rol de responsáveis os nomes dos 
Srs. B.P.M. (CPF: ...), A.K. (CPF ...), P.J.B.M. (CPF ...); 
F.B.S. (CPF ...), R.C.S. (CPF ...), A.A.S. (CPF ...), V.C.N. 
(CPF ...) e I.N.Q. (CPF ...), com base no art, 10 da Ins-
trução Normativa-TCU 63/2010; 

9.3. julgar irregulares as contas do Sr. F.S.C. (CPF ...), 
Secretário da então SNPDTur, e da Sra. F.R.M.C. (CPF ...), 
Diretora do Departamento de Qualificação, Certificação 
e de Produção Associada do Turismo, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso III, “b”, da Lei 8.443/1992, 
em face das falhas sistêmicas e generalizadas configura-
das durante a sua respectiva gestão no exercício de 2010, 
a culminar nas irregularidades abaixo relacionadas, sem, 
todavia, aplicar-lhes multa, tendo em vista que os res-
ponsáveis já foram sancionados pelas mesmas irregulari-
dades no âmbito de outros processos deste Tribunal:

9.3.1. Sr. F.S.C. (CPF ...), Secretário da então SNPDTr 
– celebração dos Convênios 753683/2010, 746977/2010, 
747212/2010, 754856/2010 e 753804/2010, em desa-
cordo com disposições contidas na Portaria 127/2008/
MPOG/MF/CGU e na Lei 8.666/1993, bem como em 
princípios da Administração Pública (itens 59.1 a 59.4 
da instrução transcrita no Relatório que antecede este 
Acórdão); e assinatura do Convênio 734064/2010 com o 
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TRIBuNAL DE CONTAS DA uNIãO

projeto normativo para atualização daS deciSõeS normativaS  
anuaiS com normaS complementareS para preStação  
e certificação de contaS 

GRUPO I –  CLASSE VII – Plenário
TC 016.589/2021-1 
Natureza(s): Administrativo
Órgão/Entidade: não há     
Representação legal: não há  

SUMÁRIO: ADMINISTRATIVO. PROJETO NORMATI-
VO. PARA ATUALIZAÇÃO DA DECISÃO NORMATIVA 
ANUAL SOBRE NORMAS COMPLEMENTARES PARA 
PRESTAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE CONTAS DOS AD-
MINISTRADORES E RESPONSÁVEIS DA ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA FEDERAL, PREVISTA NA INSTRUÇÃO 
NORMATIVA TCU 84/2020. OBJETIVOS DE CONSOLI-
DAÇÃO DE NORMAS, DESBUROCRATIZAÇÃO, SIM-
PLIFICAÇÃO REGULATÓRIA, TRANSPARÊNCIA, ESTA-
BILIDADE, PREVISIBILIDADE NORMATIVAS. APRO-
VAÇÃO DO PROJETO. ARQUIVAMENTO.

(Supressão)

voto

Trata-se de projeto normativo decorrente de re-
presentação administrativa da Secretaria de Controle 
Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas 
(SecexTributária), para atualização das decisões nor-
mativas anuais previstas na Instrução Normativa TCU 
84/2020, com normas complementares para prestação 
e certificação de contas dos administradores e respon-
sáveis da Administração Pública Federal, consolidando 
a matéria em uma única decisão normativa.

2. Conforme pontuado no Relatório, a propo-
sição sob exame resultou de intenso processo dia-
lógico entre as unidades técnicas deste Tribunal e 
representantes da Controladoria-Geral da União, 
responsável pelas auditorias e certificações de con-
tas das unidades do Poder Executivo, a congregar a 
maior parcela das nossas unidades jurisdicionadas, 
tudo com o objetivo de obter soluções consensuais, 
alinhadas com as melhores e mais atuais práticas in-
ternacionais de certificação de contas. 

3. Entre os objetivos buscados, destacam-se:

- simplificação regulatória;

- definição de critérios para a certificação de 
contas;

- consolidação, em normativo único, de dispositivos 
publicados anualmente em regulamentos distintos;

- desburocratização e maior eficiência;

- estabilidade e previsibilidade das regras que 
regulamentam a prestação de contas da Admi-
nistração Pública Federal;

- maior transparência e consequente aumento 
de confiança da Sociedade nas contas públicas;

- alinhamento das prestações de contas ao mo-
delo internacional do relato integrado, com 
foco no valor gerado, nas responsabilidades da 
governança e na definição de estratégia que crie 
e proteja valor para a Sociedade.

ConCeito de UPC e UPC signifiCativa

4. Para melhor compreensão da matéria, importa 
resgatar o conceito básico de unidade prestadora de 
contas (UPC). Segundo disposto no art. 5º da Instrução 
Normativa TCU 84/2020 (que disciplina os processos de 
prestação e tomada de contas ordinárias, para fins de 
julgamento, no âmbito deste Tribunal), é uma “unida-
de ou arranjo de unidades da administração pública 
federal que possua comando e objetivos comuns” e 
esteja sujeita ao dever de prestação de contas anual. 
Já o art. 2º do mesmo normativo distingue um grupo 
especial de UPC, as consideradas significativas, assim 
classificadas por estarem sujeitas ao processo de pres-
tação de contas, para fins de julgamento.

5. Dito isso, a primeira inovação a destacar no 
projeto de decisão normativa sob exame é a defini-
ção mais direta e simplificada do conceito de UPC:

- no Poder Executivo, são UPC os ministérios e as 
entidades da administração indireta;
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- para outros Poderes e órgãos autônomos, cada 
órgão é uma UPC.

6. A par disso, o normativo proposto também 
apresenta critérios bem objetivos e mais estáveis 
para distinguir os dois grupos de UPC: as que apre-
sentam apenas os relatórios de gestão, e aquelas 
consideradas significativas, sujeitas à processo for-
mal de prestação de contas para fins de julgamento. 
Esses parâmetros baseiam-se na materialidade da 
despesa ou do patrimônio, conforme passo a expor.

o Critério da materialidade Para seleção das UPC sig-
nifiCativas 

7. A inovação mais relevante desta nova decisão 
normativa é adoção da materialidade como critério 
único para a seleção de unidades sujeitas a julga-
mento anual de contas, em alinhamento com as ten-
dências e normas internacionais aplicáveis à espécie. 

8. Isso, porém, não significa - em hipótese alguma 
-, o abandono, pelo Tribunal, dos critérios de risco e re-
levância na seleção de seus objetos de controle. Esses 
parâmetros basilares da fiscalização governamental 
continuam plenamente contemplados na atuação fi-
nalística desta Corte de Contas, mediante acompanha-
mentos, auditorias, representações e denúncias. Tam-
bém não fica afastada a possibilidade de instauração 
e julgamento de tomadas de contas especiais, diante 
de atos de gestão com dano ao erário, e do processo 
de tomada de contas previsto no art. 1º, inciso II, da 
IN-TCU 84/2020, sempre que houver “indícios de irre-
gularidades ou conjunto de irregularidades material-
mente relevantes ou que apresentem risco de impacto 
relevante na gestão, que não envolvam débito”.

9. Portanto, a adoção única do critério da ma-
terialidade para o julgamento anual de contas não 
representa nenhum menoscabo à relevância das 
unidades jurisdicionadas não eleitas para esse fim. 
Sempre que alcançadas pelos critérios de relevância 
ou risco, todo e qualquer ente sujeito à jurisdição 
do controle externo federal deve continuar sob os 
olhares atentos desta Corte de Contas.

10. Os parâmetros de seleção das unidades pres-
tadoras de contas significativas, sujeitas a presta-
ções de contas anuais, ficam assim definidos (art. 12 
da DN minutada):

- os Ministérios cujas despesas orçamentárias su-
perem 2% das despesas do Orçamento Fiscal e da 

Seguridade Social (OFSS), selecionados em ordem 
decrescente até que sejam abrangidos pelo me-
nos 90% do total das despesas do OFSS” (inciso I);

- o Fundo do Regime Geral de Previdência Social 
(inciso II);

- as empresas estatais, dependentes ou indepen-
dentes, cujas participações societárias somadas 
alcancem 90% das participações permanentes 
da União, selecionadas em ordem decrescente 
de participação (inciso III); 

- o Banco Central do Brasil, em razão de suas re-
lações financeiras com a União, reguladas na Lei 
13.820/2019 (inciso IV);

- os Ministérios (...) não classificados como UPC 
significativas, mas com ativos superiores a 2% 
do total da União, passam a ter contas certifi-
cadas e julgadas a cada quatro anos, em siste-
ma de rodízio, conforme planejamento definido 
pela Controladoria Geral da União (§3º). 

11. Conforme se verifica, os critérios propostos ga-
rantem que as prestações de contas formalizadas para 
julgamento alcancem uma abrangência de, no míni-
mo, 90% das despesas da União no âmbito do OFSS, e 
equivalente a 90% das respectivas participações socie-
tárias nas estatais, o que revela a eficiência do modelo 
proposto, sob o prisma da materialidade do conjunto 
de contas analisadas e julgadas. Também assegura o 
julgamento das contas das unidades com elevada par-
ticipação no patrimônio da União, mediante rodízio, 
em ciclos quadrienais, em conformidade com as nor-
mas internacionais (NBC TA 600, ISA 600 e ISSAI 2600).

12. Ressalto que a adoção desses critérios de ma-
terialidade não enseja mudanças drásticas na lista 
atual de UPC. 

13. Como visto no Relatório, a DN 188/2020 (a 
ser sucedida pela presente decisão normativa) re-
lacionava cinco UPC do OFSS e cinco estatais inde-
pendentes, ao passo que a nova proposta considera 
oito UPC do OFSS, quatro estatais independentes e 
o Banco Central do Brasil.

14. As novas regras, baseadas no limite de 2% da 
despesa em relação ao total do OFSS incluem mais 
dois grandes Ministérios: Defesa (2,53%) e Educa-
ção (2,92%). Somados aos Ministérios da Econo-
mia (66,26%), Ministério do Trabalho e Previdência 
(18,85%), Ministério da Saúde (3,19%) e Ministé-
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rio da Cidadania (2,42%), atinge-se o montante de 
96,17% da despesa orçamentária total da União. 
Nenhum outro ministério ou órgão autônomo apre-
senta despesa sequer superior a 1%.

15. Permanecem como UPC significativas quatro 
estatais: Petrobras, BNDES, Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal. A exclusão da Eletrobras des-
se rol deve-se à sua inserção no Programa Nacional 
de Desestatização, mediante o Decreto 10.670/2021, 
que implicou a reclassificação contábil da participa-
ção permanente da União no seu capital, para “Inves-
timentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo”. 
O art. 12, inciso III, do projeto de decisão normativa, 
aplicável às estatais, faz incidir o critério de seleção 
de UPC significativa apenas à hipótese de participa-
ção permanente da União no respectivo capital. De 
toda sorte, uma vez privatizada, a Eletrobras ficará 
sujeita ao processo de prestação de contas extraordi-
nária, conforme art. 9 do projeto normativo.

16. Em relação a critério da relevância patrimo-
nial, são incluídos como UPC não significativas, mas 
sujeitas a julgamento de contas, quatro ministérios 
com ativos superiores a 2% do total do BGU: Infra-
estrutura (7,6%), Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (5,7%), Justiça e Segurança Pública (3,8%) e 
Desenvolvimento Regional (3,5%). Somados ao patri-
mônio das UPC significativas, totaliza-se uma abran-
gência de 95% de cobertura patrimonial da União no 
quadriênio para fins de julgamento de contas. 

efiCiênCia e efetividade dos ProCessos de Prestação de Contas

17. Nessa moldura, a intenção do projeto normativo 
é conferir ao processo de prestação de contas um pro-
pósito claro e bem definido, agregando-lhe o valor sob 
o prisma do controle externo. Os estudos que embasa-
ram a proposta em exame revelaram a baixa eficiência 
e efetividade dos processos ordinários de prestações de 
contas anuais, principalmente em função do seu esco-
po de análises. Se, por um lado, a adoção dos critérios 
da despesa orçamentária e da relevância patrimonial 
restringe o universo de Unidades Prestadoras de Con-
tas (UPC) classificadas como significativas para fins de 
julgamento pelo Tribunal, de outra banda, o conjunto 
de análises em cada processo será bem mais extenso e 
aprofundado, permitindo uma avaliação mais efetiva 
da qualidade e da regularidade da gestão.

atUalização da lista de UPC mediante ato da PresidênCia

18. Como os critérios para classificação das UPC são 
objetivos, o que vincula a classificação das unidades juris-

dicionadas para fins de prestação de contas, esse procedi-
mento fica delegado à Presidência, que deve publicar pe-
riodicamente a respectiva lista, desonerando a pauta do 
Plenário. Atualmente, há 1.054 UPC, incluindo os dois gru-
pos assinalados: que prestam contas e que apenas apre-
sentam relatórios de gestão, fato que reforça a importân-
cia do uso de parâmetros objetivos e de ágil aplicação na 
eleição daquelas sujeitas à prestação anual de contas.

Conteúdo e forma de disPonibilização das informações 
de Prestação de Contas

19. No que tange ao conteúdo dos relatórios de 
gestão, os pareceres bem assinalam que a prestação 
de contas, em sentido largo, é voltada não apenas 
aos órgãos de controle, mas principalmente à Socie-
dade. Os agentes de controle possuem ferramentas 
mais específicas de acesso às informações, como, por 
exemplo, o acesso direto às bases de dados e o uso 
de mecanismos de prospecção informatizada. Assim, 
os relatórios de gestão passam a seguir um formato 
mais acessível ao público, sem perder o norte dado 
pelos padrões da “Estrutura Internacional de Relato 
Integrado” (EIRI). As eventuais alterações de conteú-
do para alinhamento com os padrões da EIRI poderão 
ser feitas mediante ato da Presidência do Tribunal 
(art. 8º, §2º, do projeto de decisão normativa).

20. Também merece destaque a sistemática propos-
ta de disponibilizar as informações de prestação de con-
tas nos sítios eletrônicos das respectivas UPC na Internet, 
com “formato, abordagem e linguagem semelhantes a 
páginas de relações com investidores do setor privado, 
com uma página específica denominada ‘Transparência 
e Prestação de Contas’, incluindo relatórios de gestão, 
demonstrações financeiras e dados pormenorizados” 
exigidos pela IN 84/2020 e, principalmente, pela Lei de 
Acesso à Informação” (item 23 do parecer do titular da 
Coeconomia; e art. 7º da minuta).

21. Saliento, ainda, a inclusão no texto normativo 
da proposta formulada pelo Ministro Raimundo Carrei-
ro, aprovada na Sessão Plenária de 1º/12/2021 (peça 8 
e Ata do Plenário n° 47/2021),  mediante a inclusão do 
parágrafo único no art. 6º, com o objetivo de ampliar 
os graus de transparência e controle social das despesas 
orçamentárias decorrentes de emendas parlamentares.

Consolidação e harmonização de normas sobre Presta-
ção de Contas

22. Outro avanço a destacar é a unificação, no projeto 
em tela, das disposições até então expressas em mais de 
uma decisão normativa (atuais DNs 187 e 188, de 2020).   
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23. Também merece registro a consolidação, 
nesta nova decisão normativa, de procedimentos 
aplicáveis aos processos de prestação, certificação e 
julgamento de contas anuais, com alinhamento de 
prazos, conceitos, critérios e padrões de auditoria 
aos utilizados no processo de parecer prévio sobre 
as contas do Presidente da República. 

Critérios e Padrões de aUditoria e CertifiCação de Contas

24. Como se sabe, a IN-TCU 84/2020 define a cer-
tificação das contas anuais sob dois enfoques: 

- opinião sobre a confiabilidade das demonstra-
ções contábeis;

- opinião sobre a conformidade dos atos de ges-
tão, em linha com o que exige o inciso I do art. 
16 da Lei 8.443/1992.  

25. Nesse contexto, a decisão normativa proposta 
impõe a utilização de normas internacionais da In-
tosai (International Organization of Supreme Audit 
Institutions), guardando conexão também com os 
padrões de auditoria positivados na Resolução-TCU 
291/2017, destinados a subsidiar o Parecer Prévio so-
bre as Contas do Presidente da República (arts. 11, 
14, 20, 21 e 33 da proposta normativa). 

 avoCação da CertifiCação de Contas de UPC

26. Com base na faculdade prevista na art. 14, 
§3º, da IN-TCU 84/2020, a nova decisão normativa 
estatui a certificação direta pelo Tribunal das contas 
das seguintes UPC “significativas” (art. 16):

“I - Ministério da Economia, cuja certificação se 
fundamentará também nas conclusões ou opini-
ões de auditoria de transações e saldos vincula-
dos aos seguintes elementos específicos:

a) Dívida Pública Federal e transações relacionadas;

b) Receitas e Créditos da Administração Tributária; e

c) Haveres da União e transações relacionadas.

II - Ministério da Defesa;

III - Fundo do Regime Geral da Previdência Social 
e o respectivo ministério supervisor; e

IV - Banco Central do Brasil.” 

27. O mencionado dispositivo da IN-TCU 84/2020 
assim prevê:

§ 3º O Tribunal pode avocar a realização da cer-
tificação de contas de qualquer órgão, entidade, 
fundo, unidade, conta contábil ou ciclo de transa-
ções caso avalie alguma restrição à independên-
cia ou a ausência das condições previstas nos §§ 
1º, 3º ou 5º do art. 13 desta instrução normativa

28. Segundo informado pela SecexTributária, essa 
avocação foi proposta em virtude de consenso obtido 
nos diálogos com a Controladoria-Geral da União.

***

29. Assentados esses comentários, aqui registra-
dos com o fito esclarecer o contexto, os propósitos 
e o alcance da proposta em comento, nada tenho a 
ressalvar quanto ao projeto normativo ora aprecia-
do, ressaltando a qualidade dos trabalhos realiza-
dos pela SecexTributária, com a supervisão e o apoio 
da Coordenador-Geral de Controle Externo da Área 
Econômica e das Contas Públicas (Coeconomia), sen-
do justo reconhecer, também, as valiosas colabora-
ções das demais unidades técnicas do Tribunal, da 
Controladoria-Geral da União e dos demais interlo-
cutores que atuaram na construção consensual des-
te novo marco regulamentar aplicável às prestações 
de contas no âmbito da Administração Federal.

30. Antes de finalizar, chamo atenção para a ur-
gência de aprovação da matéria, em face do prazo 
definido no artigo 13 do projeto normativo – até 31 
de março – para que a Presidência desta Corte de 
Contas publique a relação de UPC significativas do 
Balanço Geral da União:

Art. 13. A relação de UPC significativas do Ba-
lanço Geral da União (BGU) deve ser publicada 
pela Presidência do Tribunal até o final do mês 
de março do exercício a que se referem as con-
tas, considerando os dados da Lei Orçamentária 
Anual do exercício vigente para despesas orça-
mentárias e os dados do BGU de 31 de dezem-
bro do exercício anterior para ativos e participa-
ções em empresas estatais.

***

31. Acolho a sugestão apresentada pelo Ministro 
Vital do Rêgo, contida em sua declaração de voto, 
para alterar, de quatro para dois anos, a periodici-
dade de certificação e julgamento de contas dos Mi-
nistérios não classificados como UPC significativas, 
mas que possuam ativos superiores a 2% do total da 
União. Anoto que, no curso da presente sessão, mi-
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nha assessoria colheu a opinião favorável dos titu-
lares da SecexTributária e da Coeconomia acerca da 
mudança em comento. Dessarte, a nova redação do 
§3º do art. 12 do projeto normativo ora submetido 
à aprovação deste Plenário fica assim consignada: 

“§ 3º Os Ministérios, enquanto órgãos superiores, 
que não sejam UPC significativas e que possuam ati-
vos superiores a 2% do total da União, devem ter 
suas contas certificadas e julgadas a cada dois anos, 
em sistema de rodízio, conforme planejamento de-
finido pela Controladoria Geral da União.”

Do exposto, VOTO por que seja aprovado o Acór-
dão que ora submeto a este Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 23 de março de 2022.

ANTONIO ANASTASIA 
Relator

deCLaraÇÃo de voto

Inicialmente, manifesto-me no sentido que acompa-
nho o voto proferido pelo eminente Relator, Ministro 
Antônio Anastasia, cumprimentando-o pela excelência 
na condução desse trabalho que traz à apreciação do 
Colegiado, sem prejuízo de efetuar uma breve sugestão.

2. Observo que, sob o critério estrito da represen-
tatividade da despesa, o Ministério da Infraestrutura, 
embora represente 7,6% do total de ativos sob gestão 
da União, não foi considerado como UPC significativa, 
por não atender ao critério estipulado pelo caput do 
art. 12 da presente minuta sob discussão. Dessa forma, 
o órgão teria suas contas julgadas sob a regra do §3º 
do art. 12, ou seja, apenas a cada quatro anos, prazo, a 
meu ver, muito alongado dada sua relevância.

3. Dessa forma, considerando o papel estratégico 
da infraestrutura para o desenvolvimento do país, sua 
importância socioeconômica e ainda levando-se em 
conta o elevado valor patrimonial sob gestão desse 
Ministério, gostaria de sugerir ao Relator que seja re-
duzida a periodicidade a que o órgão estaria subme-
tido ao processo de certificação e julgamento de suas 
contas, no caso, de quatro para dois anos, de forma a 
induzir maior transparência sobre a gestão orçamen-
tária, financeira e patrimonial daquele órgão.

TCU, Sala das Sessões, em 23 de março de 2022.

VITAL DO RÊGO
Ministro

aCÓrdÃo nº 608/2022 – tCU – Plenário

1. Processo nº TC 016.589/2021-1. 
2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Administrativo 
3. Interessados/Responsáveis: não há.
4. Órgão/Entidade: não há.
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: não há.
8. Representação legal: não há

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proje-
to normativo oriundo de representação administrativa 
da Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária 
e Supervisão de Contas (SecexTributária), para atualiza-
ção das decisões normativas anuais com normas com-
plementares para prestação e certificação de contas dos 
administradores e responsáveis da administração pública 
federal, prevista na Instrução Normativa TCU 84/2020.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em sessão do Plenário, diante das 
razões expostas pelo relator, em, nos termos do art. 
15, inciso I, alínea q, do Regimento Interno, e com 
fulcro nos arts. 2º, inciso I, 5º, §1º, 8º, inciso III e §3º, 
9º, §3º, e 14 da Instrução Normativa-TCU 84/2020:

9.1 aprovar o projeto de decisão normativa em anexo;

9.2 autorizar o arquivamento do processo. 

10. Ata n° 10/2022 – Plenário.

11. Data da Sessão: 23/3/2022 – Telepresencial.

12. Código eletrônico para localização na página 
do TCU na Internet: AC-0608-10/22-P.

13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), 
Walton Alencar Rodrigues, Bruno Dantas, Vital do 
Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia (Relator).

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto 
Sherman Cavalcanti e André Luís de Carvalho.

(Assinado Eletronicamente)
ANA ARRAES

Presidente



468  .  Governet®  |  A RevistA do AdministRAdoR Público

Decisões Dos Tribunais

Boletim de oRÇAmeNto e FiNANÇAS  |  Maio de 2022

(Assinado Eletronicamente)
ANTONIO ANASTASIA

Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA

Procuradora-Geral

DECISÃO NORMATIVA -  
TCU Nº 198, DE 23 DE MARÇO DE 2022

Estabelece normas complementares para a prestação 
de contas dos administradores e responsáveis da adminis-
tração pública federal, nos termos do inciso I do art. 2º; § 1º 
do art. 5º; inciso III e § 3º do art. 8º; § 3º do art. 9º; e art. 14 
da Instrução Normativa-TCU nº 84, de 22 de abril de 2020.

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas 
atribuições constitucionais, legais e regimentais, e

considerando que compete ao Tribunal apreciar as 
contas prestadas pelo Presidente da República e julgar as 
contas dos administradores por dinheiros, bens e valores 
públicos, nos termos do art. 71 da Constituição Federal;

considerando o poder regulamentar conferido pelo 
art. 3º da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, para 
expedir instruções e atos normativos sobre matéria de 
suas atribuições e sobre a organização dos processos 
que lhe devam ser submetidos;

considerando que o inciso III do art. 67 do Regimen-
to Interno dispõe que decisão normativa é o instrumen-
to hábil para fixar critério ou orientação não abrangidos 
por instrução normativa ou resolução;

considerando que a IN-TCU nº 84, de 22 de abril de 
2020, requer regulamentação complementar por de-
cisão normativa e ato normativo próprio do TCU para 
disciplinar  as prestações e tomadas de contas dos admi-
nistradores e responsáveis da administração pública fe-
deral, em especial os critérios para seleção das Unidades 
Prestadoras de Contas significativas do Balanço Geral da 
União; a divulgação da relação das Unidades Prestado-
ras de Contas; os elementos de conteúdo do relatório 
de gestão; a periodicidade de atualização de divulga-
ção de informações de transparência; e a coordenação 
e cooperação para os trabalhos de auditoria integrada 
financeira e de conformidade, nos termos do inciso I do 
art. 2º; § 1º do art. 5º; inciso III e § 3º do art. 8º; § 3º do 
art. 9º; e art. 14 daquela instrução normativa;

considerando que a certificação das contas anuais de Uni-
dades Prestadoras de Contas significativas do Balanço Geral da 
União deve subsidiar a emissão do parecer prévio sobre as con-

tas consolidadas de governo, que integram as contas prestadas 
anualmente pelo Presidente da República, nos termos do § 1º 
do art. 14 da Instrução Normativa TCU nº 84, de 2020;

considerando os conceitos, critérios, regras e prazos 
previstos na Resolução-TCU nº 291, de 29 de novembro 
de 2017, que disciplina o processo de apreciação das 
contas do Presidente da República, visando à emissão 
do parecer prévio para fins de julgamento das referidas 
contas pelo Congresso Nacional;

considerando o objetivo de consolidar e dar maior 
estabilidade às normas que regulamentam a prestação 
de contas da administração pública federal; e

considerando os estudos e conclusões constantes no 
processo TC 016.589/2021-1, resolve:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A prestação e a certificação de contas dos ad-
ministradores e responsáveis da administração pública fe-
deral, nos termos dos arts. 7º e 14 a 19 da Lei n° 8.443, de 
16 de julho de 1992, observarão as disposições da IN-TCU 
n° 84, de 22 de abril de 2020, e desta decisão normativa.

§ 1º Os capítulos I a V do título II e o capítulo II do 
título IV aplicam-se a todas as Unidades Prestadoras de 
Contas (UPC), constantes da relação a que que se refe-
re o art. 2º desta decisão normativa.

§ 2º Os capítulos I a V do título III aplicam-se à audi-
toria e à certificação de contas das UPC a que se refere 
o parágrafo seguinte e, no que couber, àquelas a que se 
refere o § 6º do art. 13 da IN-TCU n° 84, de 2020.

§ 3º O capítulo VI do título III aplica-se apenas às UPC 
que terão processo de prestação de contas constituído para 
fins de julgamento das contas dos responsáveis, nos termos 
do inciso I do art. 2º da IN-TCU n° 84, de 2020, constantes da 
relação a que se refere o art. 13 desta decisão normativa.

TÍTULO II
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CAPÍTULO I
UNIDADES PRESTADORAS DE CONTAS

Art. 2º A relação das UPC e respectivas Unidades Apre-
sentadoras de Contas (UAC), a que se refere o § 1º do art. 5º 
e o art. 6º da IN-TCU n° 84, de 2020, será publicada e atua-
lizada no sítio do Tribunal de Contas da União na internet.

§ 1º A unidade da administração pública federal 
não listada na relação das UPC a que se refere o caput 
deve ter as informações sobre sua gestão integradas à 
prestação de contas de uma das UPC listadas, de acor-
do com a respectiva vinculação institucional.
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§ 2º A Presidência do Tribunal atualizará a qualquer 
tempo a relação das UPC a que se refere o caput, com-
patibilizando-a, entre outros aspectos, com as alterações 
realizadas na estrutura da administração pública federal, 
nos termos do § 1º do art. 5º da IN-TCU n° 84, de 2020.

CAPÍTULO II
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 3ºA apresentação da prestação de contas das 
UPC a que se refere o art. 2º observará as disposições 
da IN-TCU n° 84, de 2020, e as regras deste capítulo.

§ 1º O dirigente máximo da unidade indicada como 
UPC/UAC na relação a que se refere o art. 2º, que estiver 
no exercício do cargo na data limite a que se refere o § 4º 
do art. 8º da IN-TCU n° 84, de 2020, é responsável pela or-
ganização e apresentação da prestação de contas da UPC.

§ 2º Em caso de alteração que impeça a atuação dos 
responsáveis pela prestação de contas, as atribuições a 
eles conferidas serão exercidas pelos responsáveis da(s) 
unidade(s) que legalmente as sucederem.

§ 3º A unidade que iniciar suas atividades no exercí-
cio e não estiver listada na relação de UPC indicada no 
art. 2º nem fizer parte do contexto de qualquer UPC, 
nos termos do § 1º do mesmo artigo, deve prestar con-
tas do período em que operou no exercício.

§ 4º A cada exercício, a UPC que não tenha iniciado 
suas operações deverá, por iniciativa própria ou da au-
toridade supervisora, comunicar o fato à unidade téc-
nica a que se vincular no  âmbito do Tribunal.

§ 5º Os órgãos que compõem a UPC Presidência 
da República deverão encaminhar à unidade indicada 
como UAC, na relação a que se refere o art. 2º, as infor-
mações referentes às respectivas gestões, as quais deve-
rão ser integradas ao relatório de gestão daquela UPC.

Art. 4º Os ministérios devem incluir, nos seus relató-
rios de gestão, informações consolidadas abrangendo 
todos os órgãos, fundos e entidades dependentes do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social sob sua su-
pervisão, contemplando recursos alocados, produtos e 
resultados decorrentes de suas atividades, de modo a 
evidenciar suas contribuições para a política de gover-
no supervisionada pelo ministério.

Parágrafo único. O disposto no caput não exime ór-
gãos, fundos e entidades que sejam relacionados como 
UPC de efetuarem suas respectivas prestações de contas.

Art. 5° O Fundo do Regime Geral de Previdência So-
cial (FRGPS) constituirá UPC específica, em atendimen-
to ao art. 250 da Constituição Federal e ao art. 68 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1° Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social 
a gestão e a prestação de contas do FRGPS, nos termos 
do § 2º do art. 68 da Lei Complementar nº 101, de 2000.1

§ 2° As informações sobre a governança do FRGPS na 
prestação de contas devem abranger as instituições respon-
sáveis pela gestão de seus ativos, passivos, receitas e despe-
sas, incluindo os órgãos de arrecadação e cobrança de recei-
tas, nos termos da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2017.

CAPÍTULO III
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE  

TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 6ºbAs informações dispostas no inciso I do art. 8º 
da IN-TCU n° 84, de 2020, divulgadas durante o exercício 
financeiro, nos termos do inciso I do art. 9°, deverão ser 
atualizadas com a periodicidade definida a seguir:

I - as informações de que tratam as alíneas “a” a “e” 
serão divulgadas em até trinta dias após o final do primeiro 
trimestre de cada exercício, e atualizadas em até trinta dias 
após o encerramento de cada trimestre civil ou sempre que 
ocorrerem mudanças relevantes nas informações; e

II - as informações de que tratam as alíneas “f” a “j” 
deverão ser atualizadas em tempo real ou no momen-
to de ocorrência dos eventos, conforme estabelecido 
no inciso II do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 
2000, e no inciso VI do § 3º do art. 8° da Lei n° 12.527, 
de 18 de novembro de 2011.

Parágrafo único. Na apresentação das informações de 
que tratam as alíneas “f” e “g” do art. 8º, inciso I, da IN-
-TCU n° 84, de 2020, as despesas decorrentes de emendas 
parlamentares devem constar de item específico, com 
a identificação, no mínimo, dos seguintes elementos: 
identificador de resultado primário, autor, unidade da 
Federação do autor, ação orçamentária, unidade da Fe-
deração da aplicação do recurso e valores empenhados, 
liquidados, pagos e inscritos em restos a pagar. 

Art. 7º As demonstrações contábeis, o relatório de 
gestão e, quando aplicáveis, o certificado de auditoria 
e o pronunciamento da autoridade supervisora, nos 
termos dos incisos II e III do art. 8º da IN-TCU n° 84, 
de 2020, deverão ser publicados no sítio oficial da UPC 
ou UAC, em uma mesma página, observadas as disposi-
ções dos §§ 2º a 8º do mesmo artigo e dos §§ 1º, 2º e 5º 
do art. 9º da referida instrução normativa.

§ 1º As demonstrações contábeis que não tenham 
sido objeto de auditoria e certificação deverão ser 
identificadas como não auditadas.

§ 2º Deverão ser publicadas na mesma página a que se 
refere o caput, até a data limite estabelecida no § 4º do 
art. 8º da IN-TCU n° 84, de 2020, as conclusões da análise 
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anual realizada pelo Conselho de Administração, nos ter-
mos do § 2º do art. 23 da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 
2016, acerca do atendimento das metas e resultados na 
execução do plano de negócios e da estratégia de longo 
prazo das empresas estatais, considerando-se cumprida, 
com essa providência, a obrigação de comunicar ao TCU.

CAPÍTULO IV
ELEMENTOS DE CONTEÚDO DO  

RELATÓRIO DE GESTÃO

Art. 8º O relatório de gestão da UPC, na forma de 
relato integrado, será elaborado em conformidade 
com os elementos de conteúdo estabelecidos no Ane-
xo desta decisão normativa.

§ 1º Caso a UPC emita relatório anual de atividades 
para atender a outras exigências legais ou regulatórias, 
este poderá cumprir o papel do relatório de gestão, 
desde que seja elaborado na forma de relato integra-
do, contenha todos os elementos de conteúdo estabe-
lecidos no Anexo desta decisão normativa e atenda as 
finalidades, disposições e princípios estabelecidos nos 
artigos 3º e 4° da IN-TCU n° 84, de 2020.

§ 2º Ato normativo da Presidência do Tribunal po-
derá atualizar os elementos de conteúdo estabelecidos 
no Anexo desta decisão normativa, para mantê-los em 
convergência com os padrões da Estrutura Internacio-
nal de Relato Integrado.

CAPÍTULO V
UNIDADES PRESTADORAS DE CONTAS QUE  

ENCERRAREM SUAS ATIVIDADES  
DURANTE O EXERCÍCIO

Art. 9º As UPC listadas na relação a que se refere o art. 
2º, que forem submetidas a processos de extinção, liqui-
dação, dissolução, transformação, fusão, incorporação ou 
desestatização durante o exercício financeiro devem, para 
fins de constituição de processo de contas extraordinárias, 
a ser julgado pelo Tribunal, adotar os procedimentos esta-
belecidos no art. 35 da IN-TCU n° 84, de 2020 e observar as 
regras complementares dispostas a seguir, salvo os casos 
de dispensa previstos no § 3º do mesmo artigo.

§ 1º As unidades referidas no caput deste artigo 
deverão encaminhar as peças de sua responsabilidade, 
nos termos do art. 35 da IN-TCU n° 84, de 2020, sendo 
desobrigado o formato de relato integrado para o rela-
tório de gestão, o qual deverá apresentar informações 
sobre o encerramento das atividades, compreendendo 
os demonstrativos contábeis da liquidação ou transfe-
rência patrimonial, assim como os procedimentos de 
transferência de ativos, passivos, do patrimônio e de 
pessoal e os procedimentos administrativos ou judiciais 
não encerrados, entre outros elementos pertinentes.

§ 2º O processo modificador a que se refere o inciso 
I do art. 35 da IN-TCU n° 84, de 2020, se inicia na data 

da entrada em vigor do ato que ordena os eventos in-
dicados no caput deste artigo e fixa ou estabelece a 
data de encerramento das atividades da unidade.

§ 3º A condução do processo modificador compre-
ende a realização dos procedimentos previstos no § 1º 
e a apresentação da posição final contábil, financeira, 
patrimonial, administrativa e judicial da unidade.

§ 4º O processo modificador será concluído na data 
de vigência do ato do agente competente que encerre 
as apurações e providências requeridas pelo parágrafo 
anterior para o encerramento da unidade.

§ 5º A prestação de contas extraordinária deve abran-
ger, nos termos do disposto no § 2º, art. 35 da IN-TCU 
84, de 2020, informações relativas aos atos praticados 
no período compreendido pelo processo modificador, 
inclusive no que tange ao respectivo rol de responsáveis.

§ 6º Os gestores da unidade originalmente considerada 
UAC da UPC submetida a situação indicada no caput deste 
artigo são responsáveis, solidariamente com os gestores da 
UPC, pela organização das informações que comporão a 
prestação de contas extraordinária em relação ao período 
até a data do início do processo modificador.

§ 7º Os agentes aos quais for atribuída a condução 
do processo modificador ou, no caso de sucessão den-
tro do próprio setor público federal, os responsáveis 
pela unidade sucessora da UPC são responsáveis pela 
organização e apresentação da prestação de contas ex-
traordinária e pelas providências previstas no art. 35 da 
IN-TCU n° 84, de 2020, observados os casos de dispensa 
previstos no § 3º do mesmo artigo.

§ 8º Caso o processo modificador se estenda além 
do exercício seguinte ao de seu início, os responsáveis 
pela sua condução deverão encaminhar, até o prazo 
previsto no § 4º do art. 8° da IN-TCU n° 84, de 2020, re-
latório da situação ao órgão de controle interno e à 
unidade técnica do TCU à qual se vincule, para avalia-
ção das ações e eventuais deliberações sobre o acom-
panhamento e a prestação de contas da UPC.

§ 9º As situações nas quais a aplicação das regras cons-
tantes deste artigo não se mostre adequada devem ser tra-
tadas com a unidade técnica do TCU a que se vincule a UPC.

Art. 10. Os órgãos de controle interno devem realizar 
auditoria e emitir certificados relativos às prestações de 
contas extraordinárias, observando as normas e padrões 
técnicos aplicáveis à auditoria e certificação de contas 
indicados nesta decisão normativa e os procedimentos 
previstos no art. 35 da IN-TCU n° 84, de 2020.

§ 1º As prestações de contas extraordinárias deverão 
ser remetidas pelos órgãos de controle interno direta-
mente à unidade técnica do TCU a que se vincule a UPC, 
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por meio da plataforma de serviços digitais e de acesso a 
processos Conecta-TCU ou outra solução de tecnologia 
da informação adotada pelo Tribunal, no prazo previsto 
no § 1º do art. 35 da IN-TCU n° 84, de 2020. 

§ 2º O pronunciamento da autoridade supervisora, 
nos termos do inciso III do art. 27 da IN-TCU n° 84, de 
2020, deverá ser enviado ao Tribunal no prazo de até 
quinze dias após o prazo para atuação do controle in-
terno, previsto no parágrafo anterior.

§ 3º No caso específico de prestações de contas ex-
traordinárias relativas à privatização de empresas esta-
tais, a certificação a ser emitida pelos órgãos de con-
trole interno será apenas a de conformidade.

TÍTULO III
DA AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO DE CONTAS

CAPÍTULO I
NORMAS E PADRÕES TÉCNICOS APLICÁVEIS À  

AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO DE CONTAS

Art. 11. Aplicam-se às auditorias de contas as regras pre-
vistas na Resolução-TCU n° 291, de 29 de novembro de 2017, 
na IN-TCU n° 84, de 2020, e nas normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria aplicáveis a trabalhos de certificação.

§ 1º Para a auditoria das demonstrações contábeis, se-
rão adotadas as Normas Brasileiras de Contabilidade so-
bre Técnicas de Auditoria de Informação Contábil Histó-
rica Aplicável ao Setor Público (NBC TASP), equivalentes 
às ISSAI da série 2000, adotadas pela Organização Inter-
nacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai).

§ 2º Para a auditoria de conformidade dos atos de 
gestão serão adotadas as NBASP 400 e 4000, equiva-
lentes às ISSAI 400 e 4000 e, quando aplicável, as NBC 
TASP 240 e 250 (ISSAI 2240 e 2250).

§ 3º Os certificados de auditoria devem seguir o for-
mato previsto nas NBC TASP da série 700 (ISSAI 2700).

§ 4º Os órgãos do sistema de controle interno e as 
unidades técnicas do TCU devem solicitar representações 
formais dos membros da administração com responsabi-
lidades apropriadas pelas demonstrações contábeis e co-
nhecimento dos assuntos envolvidos, observados todos 
os requisitos estabelecidos na NBC TASP 580 (ISSAI 2580), 
abstendo-se de emitir opinião, no certificado de auditoria, 
se a administração e, quando apropriado, os responsáveis 
pela governança da UPC, deixarem de fornecer as repre-
sentações formais sobre a responsabilidade da administra-
ção pela elaboração das demonstrações contábeis, pelas 
informações fornecidas e pela integridade das transações.

§ 5º  A instituição certificadora poderá utilizar evi-
dência de auditoria anterior sobre a efetividade opera-
cional de controles, desde que observados os requisitos 
estabelecidos na NBC TASP 330 (ISSAI 2330).

CAPÍTULO II
UPC SIGNIFICATIVA DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO

Art. 12. Serão consideradas UPC significativas, para fins 
do previsto no inciso I do art. 2º da IN-TCU n° 84, de 2020:

I - os Ministérios, enquanto órgãos supervisores, 
cujas despesas orçamentárias representem individual-
mente mais de 2% das despesas do Orçamento Fiscal 
e da Seguridade Social (OFSS) que, quando somadas, 
alcancem pelo menos 90% do total das despesas do 
OFSS, selecionados em ordem decrescente;

II – o Fundo do Regime Geral de Previdência Social;

III - as empresas estatais, dependentes ou indepen-
dentes, cujas participações societárias somadas alcan-
cem 90% das participações permanentes da União, 
selecionadas em ordem decrescente de participação; e

IV - o Banco Central do Brasil, em razão de suas re-
lações financeiras com a União, reguladas pela Lei nº 
13.820, de 2 de maio de 2019.

§ 1º Poderão ser consideradas no cômputo do per-
centual de cobertura de que trata o inciso I , as despe-
sas orçamentárias dos órgãos dos Poderes Legislativo 
e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pú-
blica da União cujas contas são certificadas nos termos 
previstos no § 6º do art. 13 da IN-TCU n° 84, de 2020.

§ 2º Para os fins desta decisão normativa, a defi-
nição de despesa orçamentária total da União é pelo 
valor bruto, incluindo refinanciamento da dívida e 
transferências a estados, Distrito Federal e municípios. 

§ 3º Os Ministérios, enquanto órgãos superiores, que não 
sejam UPC significativas e que possuam ativos superiores a 
2% do total da União, devem ter suas contas certificadas e 
julgadas a cada dois anos, em sistema de rodízio, conforme 
planejamento definido pela Controladoria Geral da União. 

Art. 13. A relação de UPC significativas do Balanço Ge-
ral da União (BGU) deve ser publicada pela Presidência do 
Tribunal até o final do mês de março do exercício a que se 
referem as contas, considerando os dados da Lei Orçamen-
tária Anual do exercício vigente para despesas orçamen-
tárias e os dados do BGU de 31 de dezembro do exercício 
anterior para ativos e participações em empresas estatais.

Parágrafo único. Caso a Lei Orçamentária Anual do 
exercício ainda não tenha sido aprovada, serão conside-
rados os dados do Projeto de Lei Orçamentária Anual.

CAPÍTULO III
COORDENAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES  

CERTIFICADORAS DAS UPC SIGNIFICATIVAS

Art. 14. A auditoria nas contas consolidadas de governo, 
que integram a prestação de contas do Presidente da Repú-
blica, é considerada auditoria de grupo, conduzida de acordo 
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com a NBC TASP 600 (ISSAI 2600), e deve ocorrer de forma co-
ordenada com as auditorias nas contas de UPC significativas.

Art. 15. As UPC significativas do BGU integrantes do 
Poder Executivo Federal e as empresas estatais dependen-
tes ou independentes significativas serão certificadas pe-
los órgãos do sistema de controle interno, nos termos do 
inciso III do art. 9° e do inciso II do art. 50 da Lei n° 8.443, 
de 16 de julho de 1992, com exceção daquelas dispostas 
no artigo seguinte, avocadas pelo Tribunal, conforme pre-
visão contida no § 3º do art. 14 da IN-TCU n° 84, de 2020.

Art. 16. Deverão ser certificadas pelo Tribunal de Contas 
da União as contas das seguintes UPC significativas do BGU:

I - Ministério da Economia, cuja certificação se fun-
damentará também nas conclusões ou opiniões de au-
ditoria de transações e saldos vinculados aos seguintes 
elementos específicos:

a) Dívida Pública Federal e transações relacionadas;

b) Receitas e Créditos da Administração Tributária; e

c) Haveres da União e transações relacionadas.

II - Ministério da Defesa;

III - Fundo do Regime Geral da Previdência Social e 
o respectivo ministério supervisor; e

IV - Banco Central do Brasil. 

Art. 17. Quando as demonstrações contábeis forem 
auditadas por auditores independentes, nos termos do 
art. 17 e do parágrafo único do art. 18 da IN-TCU n° 84, de 
2020, os órgãos do sistema de controle interno e, quando 
aplicável, as unidades técnicas do TCU, devem solicitar as 
informações necessárias para planejar e executar a audi-
toria para a certificação de conformidade das transações 
subjacentes às demonstrações contábeis, nos termos dos 
arts. 16 e 19 da mesma instrução normativa.

Art. 18. Até 30 dias antes dos prazos de certificação 
das contas anuais, previsto no § 4º do art. 14 da IN-TCU n° 
84, de 2020, os órgãos do sistema de controle interno que 
realizarem auditorias de contas que integrem a auditoria 
do grupo BGU devem enviar à unidade técnica do TCU 
responsável pela coordenação da auditoria das contas 
consolidadas de governo os seguintes documentos:

I - matriz de risco;

II - programa de auditoria; e

III - resultados preliminares.

§ 1º A unidade técnica do TCU referida no caput pode-
rá não utilizar os resultados das auditorias caso o envio dos 

documentos não seja tempestivo ou as evidências para a 
proposta de certificado não sejam suficientes e apropriadas.

§ 2º Os órgãos do sistema de controle interno deverão 
comunicar ao Tribunal, por meio da plataforma de servi-
ços digitais e de acesso a processos Conecta-TCU ou outra 
solução de tecnologia da informação adotada pelo Tri-
bunal, outros trabalhos de fiscalização, de avaliação ou 
apuração, que possam impactar o julgamento das contas 
de integrantes do rol de responsáveis das UPC.

CAPÍTULO IV
CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE

Art. 19.  Para UPC que integre o Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social, são fontes de critérios para certifica-
ção de conformidade dos atos de gestão: a Constituição 
Federal de 1988, a Lei Complementar n° 101, de 2000, a 
Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, o Decreto n° 93.872, 
de 23 de dezembro de 1986, o Decreto-Lei n° 200, de 25 
de fevereiro de 1967 e a legislação que rege o plano plu-
rianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual.

§ 1º  A certificação da conformidade dos atos de 
gestão deve avaliar a legalidade dos atos de que resul-
tem a arrecadação da receita ou a realização da des-
pesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obriga-
ções, nos termos do inciso I do art. 75 da Lei n° 4.320, 
de 1964 e do art. 41 da Lei n° 8.443, de 1992.

§ 2º A certificação da conformidade da despesa or-
çamentária abrange, no mínimo, o pagamento indevi-
do decorrente de erro de valor e/ou de elegibilidade 
na verificação do art. 63 da Lei n ° 4.320, de 1964;

§ 3º A verificação de regras de elegibilidade e cálculo 
previstos no parágrafo anterior poderá abranger legislações 
específicas aplicáveis a cada tipo de despesa, em especial:

I - benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas;

II - pagamento de pessoal ativo e inativo;

III - pagamento de bens, obras e serviços contratados;

IV - transferências obrigatórias e discricionárias; 

V - benefícios financeiros e creditícios; e

VI - juros, amortização e refinanciamento de dívida.

Art. 20. Para empresas estatais dependentes ou in-
dependentes que sejam consideradas UPC significati-
vas, a certificação da conformidade dos atos de gestão 
deve abranger o trabalho planejado nos termos do art. 
17 desta decisão normativa, incluindo também:

I - para as transações subjacentes às demonstrações 
contábeis, as não conformidades com a legislação co-
municadas pela auditoria independente, nos termos 
da NBC TASP 250 (ISSAI 2250);
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II - para as transações com a União, as regras e limi-
tes estabelecidos na Constituição Federal de 1988, na 
Lei Complementar n° 101, de 2000, na Lei n° 13.303, de 
2016, e em legislação correlata; e

III - para a assunção de obrigações e responsabilidades 
em condições distintas às de qualquer outra empresa do 
setor privado em que a empresa estatal atue, as regras da 
Lei n° 13.303, de 2016 e de legislação correlata.

Art. 21. Para o Banco Central do Brasil, a certificação 
da conformidade dos atos de gestão deve abranger:

I - para as transações subjacentes às demonstrações 
contábeis, as não conformidades com a legislação co-
municadas pela auditoria independente, nos termos 
da NBC TASP 250 (ISSAI 2250); e

II - para as transações com a União, as regras e limi-
tes estabelecidos na Constituição Federal de 1988, na 
Lei Complementar n° 101, de 2000, na Lei n° 13.820, de 
2019 e em legislação correlata.

CAPÍTULO V
MATERIALIDADE PARA AUDITORIA  

E CERTIFICAÇÃO DE CONTAS

Art. 22.  Para certificação de contas tanto nas au-
ditorias sob responsabilidade do TCU quanto nas re-
alizadas pelos órgãos do sistema de controle interno, 
deve-se observar os seguintes níveis de materialidade:

I - até 2% do referencial que melhor reflita o nível 
de atividade financeira da UPC para fins de planeja-
mento da auditoria de contas e para emissão de opi-
niões sobre a confiabilidade das demonstrações contá-
beis e a conformidade das transações subjacentes;

II - 50% do valor obtido no inciso I para determina-
ção das áreas (saldos contábeis e classes de transações) 
que comporão o escopo do trabalho; e de 50% a 75% 
do mesmo valor para determinação da distorção tole-
rável, conforme maior ou menor, respectivamente, o 
risco de distorção avaliado das referidas áreas; e

III – até 5% do valor obtido no inciso I para fins de 
determinação do limite para acumulação de distorções 
ou não conformidades, conforme maior ou menor, res-
pectivamente, o risco de distorção ou não conformida-
de avaliado no nível das demonstrações contábeis.

Parágrafo único. Os referenciais e os percentuais de 
materialidade adotados devem ser informados no cer-
tificado de auditoria.

CAPÍTULO VI
REMESSA DE PEÇAS AO TRIBUNAL PARA  

CONSTITUIÇÃO DE PROCESSOS DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS PARA FINS DE JULGAMENTO

Art.  23. A remessa das peças que comporão o processo 
de prestação de contas a ser julgado pelo Tribunal será fei-

ta por intermédio do sistema e-Contas, acessível por meio 
da plataforma de serviços digitais e de acesso a processos 
Conecta-TCU e disponível no portal do Tribunal na internet, 
ou por outro meio que vier a ser indicado pelo Tribunal.

§ 1º As peças deverão ser inseridas no sistema e-Contas 
após os prazos de prestação e certificação das contas anu-
ais, previstos no § 4º do art. 8º e § 4º do art. 14 da IN-TCU n° 
84, de 2020, observado o seguinte escalonamento:

I - em até 15 dias após os prazos referidos no § 1º, a UPC 
deve inserir as peças de sua responsabilidade, consistentes 
no relatório de gestão, no rol de responsáveis e nas demons-
trações contábeis com as respectivas notas explicativas;

II - em até 15 dias após os prazos para atuação da 
UPC, o órgão de controle interno deve inserir as peças 
de sua responsabilidade, consistentes no certificado 
de auditoria e no relatório de auditoria nas contas, in-
cluindo a análise dos comentários de gestores; e

III - em até 15 dias após a atuação do órgão de con-
trole interno, o pronunciamento da autoridade super-
visora deve ser inserido.

§ 2º Os prazos fixados no § 1º poderão ser prorroga-
dos observadas as condições previstas no § 8º do art. 8º 
da IN-TCU n° 84, de 2020.

§ 3º Constatado o descumprimento dos prazos fixados 
no § 1º, sem solicitação formal e tempestiva de prorrogação, 
será autuado processo com a finalidade de apurar eventual 
caracterização da omissão no dever de prestar contas, nos 
termos do §7º do art. 8° da IN-TCU n° 84, de 2020.

Art. 24. Os órgãos de controle interno, as unidades 
técnicas do TCU, os responsáveis pela prestação de con-
tas e as autoridades supervisoras deverão providenciar 
junto à unidade competente da Secretaria-Geral de 
Controle Externo (Segecex) a concessão dos perfis ne-
cessários para a operação do sistema e-Contas.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

CAPÍTULO I
REGRAS DE TRANSIÇÃO

Art. 25. Para as contas do exercício de 2021, são aplicá-
veis as disposições da DN-TCU n° 187, de 9 de setembro de 
2020, e da DN-TCU n° 188, de 30 de setembro de 2020, bem 
como as regras de transição previstas para o exercício de 
2020 na IN-TCU n° 84, de 2020, desconsideradas as prorro-
gações de prazos concedidas pela DN-TCU n° 192, de 22 de 
março de 2021 e pela DN-TCU n° 194, de 12 de abril de 2021.

Parágrafo único. Além das UPC listadas no Anexo da 
DN-TCU n° 188, de 2020, devem ser certificadas as con-
tas do Fundo do Regime Geral de Previdência Social.
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Art. 26. Os critérios e regras previstas no Título III desta 
decisão normativa, excetuado o seu Capítulo VI, são aplicá-
veis às certificações de contas a partir do exercício de 2022.

Art. 27. As instituições certificadoras deverão adotar, 
de forma integral, até as contas referentes ao exercício 
de 2026, as normas e padrões nacionais e internacionais 
de auditoria de que tratam o § 1º do art. 13 da IN-TCU 
n° 84, de 2020 e o art. 11 desta decisão normativa.

Parágrafo único. As auditorias para certificação das 
contas referentes ao exercício de 2026 serão objeto de 
revisão por pares, envolvendo instituições de auditoria 
nacionais e/ou internacionais, com o intuito de validar 
o atendimento aos padrões técnicos de auditoria.

 Art. 28. No período de transição estipulado no caput do 
artigo 27, será admitido que o certificado de auditoria ex-
presse diferentes níveis de asseguração, a depender da na-
tureza e extensão do trabalho realizado, conforme a seguir:

I - caso o trabalho seja realizado com asseguração ra-
zoável, seguindo as normas e padrões nacionais e interna-
cionais de auditoria do setor público, devem ser referidas 
as normas previstas no art. 11 desta decisão normativa; e

II - caso o trabalho seja realizado com asseguração 
limitada, conforme a NBC TR 2400 – Trabalhos de revi-
são de demonstrações contábeis, o certificado deverá:

a) expressar conclusões de acordo com aquela norma; 

b) explicitar que a conclusão não representa opi-
nião de auditoria sobre as demonstrações contábeis e 
a conformidade dos atos de gestão; 

c) intitular o relatório e o certificado de relatório 
de revisão de contas e certificado de revisão de contas, 
respectivamente; e

d) fazer referência àquela NBC TR.

Art. 29. Caso o trabalho realizado não se enquadre 
no inciso I do artigo 28, a instituição certificadora deverá 
mapear as lacunas de competências, recursos e procedi-
mentos necessários para atingir asseguração razoável e 
instituir, executar e monitorar plano de supressão gradu-
al dessas lacunas, viabilizando a convergência integral às 
normas e padrões nacionais e internacionais de auditoria 
do setor público até o prazo estipulado no art. 27.

Parágrafo único. Caso o trabalho realizado não se 
enquadre nas hipóteses previstas nos incisos I e II do 
artigo 28, deverão ser emitidas conclusões restritas 
aos procedimentos executados, explicitando que não 
representam trabalhos de asseguração razoável ou de 
asseguração limitada, bem como realizado o mapea-
mento e o plano de ação previsto no caput.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30. Fica dispensada a inclusão, no rol de res-
ponsáveis a ser publicado pelas UPC em seu sítio, nos 

termos dos incisos I e V do § 4º do art. 7º da IN-TCU nº 
84, de 2020, do número no Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) e do endereço de correio eletrônico institucional 
dos respectivos responsáveis.

Parágrafo único. As informações a que se referem 
o caput devem ser remetidas aos órgãos de controle 
sempre que necessário e/ou requerido.

Art. 31. Fica dispensada a publicação das informa-
ções indicadas na alínea “i” do inciso I do art. 8º da IN-
-TCU n° 84, de 2020, relativas a proventos de aposenta-
doria e pensões, quando a UPC não for gestora dessas 
informações e não dispuser de link para redirecionar o 
acesso a outra unidade da administração pública fede-
ral responsável pelas informações.

Art. 32. No curso das auditorias nas contas, se ve-
rificado procedimento de que possa resultar dano ao 
erário ou irregularidade grave, a equipe de auditoria 
representará, desde logo, com suporte em elementos 
concretos e convincentes, ao dirigente da unidade téc-
nica do Tribunal, com fundamento no art. 246 c/c o in-
ciso II do art. 237 do Regimento Interno do TCU, no 
caso de órgãos do sistema de controle interno, e inciso 
V do mesmo artigo, no caso das equipes do Tribunal, 
sem prejuízo de sua inclusão no relatório de auditoria.

§ 1º Os achados de auditoria que possam implicar 
opinião com ressalva, adversa ou abstenção de opinião 
nos certificados de auditoria deverão conter informa-
ções e elementos que possam subsidiar a avaliação, 
pelo Tribunal, no processo de prestação de contas, de 
eventual responsabilidade por irregularidades e quan-
tificação dos danos causados, nos termos do disposto 
no inciso III, § 5º, art. 13 da IN-TCU 84, de 2020.

§ 2º Para fins do parágrafo anterior, as equipes de 
auditoria deverão encaminhar, juntamente com o rela-
tório e o certificado de auditoria, por meio do Sistema 
e-Contas ou de outro que o suceder, documento con-
tendo pelo menos os seguintes elementos de qualifi-
cação relativos a cada achado de auditoria: nome, CPF, 
cargo e endereço, inclusive eletrônico, do eventual res-
ponsável, período efetivo de exercício no cargo, seja 
como substituto, seja como titular, atribuições do car-
go e norma do órgão que especifica essas atribuições.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior aplica-se à 
impropriedade ou qualquer outra falha de natureza 
formal de que não resulte dano ao erário, mas possa 
ensejar, na instrução do processo de contas, proposta 
de encaminhamento pela regularidade com ressalva.

Art. 33. Devem ser remetidos ao Tribunal por meio da pla-
taforma de serviços digitais e de acesso a processos Conecta-
-TCU ou outra solução de tecnologia da informação adotada 
pelo Tribunal, no prazo de até 60 dias após o prazo previsto 
no § 4º do art. 8º e § 4º do art. 14 da IN-TCU n° 84, de 2020, 
os resultados das auditorias a que se refere o inciso II do art. 
21 da IN-TCU n° 84, de 2020, consistentes no relatório e no 
certificado de auditoria a que se referem os §§ 2º e 6º do 
art. 13 da IN-TCU n° 84, de 2020, relativamente aos órgãos de 
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controle interno dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Mi-
nistério Público da União e a da Defensoria Pública da União.

Parágrafo único. O certificado de auditoria referido 
no caput deverá ser emitido no formato previsto nas 
NBC TASP da série 700 (ISSAI 2700), atendendo todas 
as orientações e requisitos nelas previstos, e publicado 
no sítio oficial da UPC ou UAC no prazo previsto no § 4º 
do art. 8º e § 4º do art. 14 da IN-TCU n° 84, de 2020, ob-
servado o disposto no art. 7º desta decisão normativa.

Art. 34.  As UPC e as instituições certificadoras, re-
lativamente às prestações, às auditorias e certicações 
de contas de que trata essa decisão normativa, devem 
manter a guarda dos documentos comprobatórios de 
cada exercício, incluídos os de natureza sigilosa, de 
acordo com os seguintes prazos:

I - no mínimo de cinco anos contados do encerramen-
to do exercício financeiro, conforme art. 34 da IN-TCU n° 
84, de 2020, para as UPC não relacionadas para ter pro-
cesso constituído para julgamento das contas dos respon-
sáveis pelo Tribunal, nos termos inciso I do art. 2º da IN-
-TCU n° 84, de 2020, e art. 12 desta decisão normativa; e

II - cinco anos contados a partir da data de publica-
ção, no Diário Oficial da União, da decisão definitiva ou 
do acórdão de julgamento das contas dos responsáveis 
pelo Tribunal, para as UPC que tiveram processo consti-
tuído para julgamento das contas dos responsáveis pelo 
Tribunal, nos termos do art. 12 desta decisão normativa 
c/c inciso I do art. 2º da IN-TCU n° 84, de 2020.

§ 1º  As regras estabelecidas neste artigo aplicam-se 
também às prestações de contas de exercícios anterio-
res à vigência da IN-TCU n° 84, de 2020.

§ 2º  Em relação às contas apresentadas há mais de 
dez anos e ainda não julgadas, não há objeção à elimina-
ção dos documentos comprobatórios referidos no caput.

§ 3º As UPC e as instituições certificadoras deverão ob-
servar, na avaliação de seus documentos comprobatórios, os 
prazos de guarda de documentos e a destinação final dos 
documentos comprobatórios estabelecidos pelas tabelas de 

temporalidades e destinação de documentos aprovadas pe-
las instituições arquivísticas públicas na sua específica esfera 
de competência, nos termos do art. 9º da Lei 8.159/91.

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo 
poderá sujeitar o responsável à sanção prevista no in-
ciso II do art. 58 da Lei nº 8.443, de 1992, sem prejuízo 
da instauração de tomada de contas especial para apu-
ração dos fatos, identificação dos responsáveis e quan-
tificação do dano ao Erário, se for o caso.

Art. 35. As recomendações e determinações expedidas 
em decorrência de relatórios de auditoria de contas anuais 
serão monitoradas pela instituição certificadora responsá-
vel pela auditoria de contas do exercício seguinte, deven-
do os resultados da avaliação constar de seção específica 
do relatório de auditoria, sendo prescindível a formulação 
de proposta de encaminhamento para essa finalidade.

Art. 36. A Presidência do Tribunal fica autorizada 
a consolidar as normas de contas anuais em uma úni-
ca publicação, abrangendo, no mínimo, os comandos 
contidos na Lei n° 8.443, de 1992, no Regimento Inter-
no do TCU, na Resolução-TCU n° 291, de 2017, na IN-
-TCU n° 84, de 2020 e nesta Decisão Normativa.

Art. 37. Fica a Segecex autorizada a orientar os pro-
cedimentos operacionais aplicáveis aos temas de que 
tratam esta decisão normativa.

Art. 38. As datas fixadas nesta decisão normativa 
que corresponderem a dia não útil nacional ou local 
ficam automaticamente prorrogadas para o primeiro 
dia útil subsequente.

Art. 39. Ficam revogadas, a partir das contas relati-
vas ao exercício de 2022, as Decisões Normativas-TCU 
nºs 187 e 188, de 9 e 30 de setembro de 2020, respecti-
vamente, sem prejuízo da aplicação dos citados norma-
tivos às contas relativas ao exercício de 2021.

Art. 40. Esta decisão normativa entra em vigor na 
data de sua publicação.

ANA ARRAES
Presidente

ANEXO DA DECISÃO NORMATIVA-TCU Nº 198, DE 23 DE MARÇO DE 2022

ELEMENTOS DE CONTEÚDO DO RELATÓRIO DE GESTÃO
elementos pré-textuais 

Informações que auxiliem o leitor, de acordo com a necessidade, a localizar as informações contidas no relatório, a exemplo 
de sumário.
Mensagem do dirigente máximo

Apresentação resumida, preferencialmente com uso de gráficos e tabelas, dos principais resultados alcançados, incluindo aque-
les que indiquem o grau de alcance das metas fixadas nos planos da organização, considerando os objetivos estratégicos e de 
curto prazo, bem como as prioridades da gestão [UPC em números], que estão mais bem detalhados no corpo do relatório.

A mensagem do dirigente máximo deve conter o reconhecimento de sua responsabilidade por assegurar a integridade (fide-
dignidade, precisão e completude) do relatório de gestão.
visão geral organizacional e ambiente externo 

Fundamentalmente, deve responder às perguntas: 1) “O que é a organização, o que faz e quais são as circunstâncias em que 
atua?”; 2) “Qual o modelo de negócios da organização?”; e 3) “Como a organização determina os temas a serem incluídos 
no relatório de gestão e como estes temas são quantificados ou avaliados?”
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Apresentação das informações que identificam a UPC (missão e visão), a estrutura organizacional e de governança, o ambien-
te externo em que atua e o modelo de negócios, abordando:

a) identificação da UPC e declaração da sua missão e visão;

b) indicação das principais normas direcionadoras de sua atuação, com links de acesso respectivos;

c) organograma da estrutura organizacional, incluindo as estruturas de governança (conselhos ou comitês de governança, 
entre outros);

d) diagrama da cadeia de valor, evidenciando macroprocessos e valor público gerado por eles, e do modelo de negócio, 
abrangendo insumos, atividades e valor gerado em termos de produtos, resultados e impactos e seus destinatários, visando 
proporcionar compreensão abrangente da visão geral organizacional;

e) se for o caso, a relação de políticas e programas de governo/ações orçamentárias, bem como de programas do Plano Pluria-
nual, de outros planos nacionais, setoriais e transversais de governo nos quais atua, com seus respectivos objetivos e metas;

f) se for o caso, informações sobre contratos de gestão firmados e de que forma são integrados no valor gerado pela unidade;

g) relação com o ambiente externo e com os destinatários dos bens e serviços produzidos pela organização;

h) capital social e participação em outras sociedades, se aplicável.
riscos, oportunidades e perspectivas

Fundamentalmente, deve responder às perguntas: 1) “Quais são os riscos e oportunidades específicos que afetam a capacida-
de de a organização gerar valor em curto, médio e longo prazo e como a organização lida com esses riscos?” e 2) “Quais os 
desafios e as incertezas que a organização provavelmente enfrentará ao buscar executar seu plano estratégico e as potenciais 
implicações para seu modelo de negócio e desempenho futuro?”

Avaliação dos riscos que possam comprometer o atingimento dos objetivos estratégicos e dos controles implementados para 
mitigação desses riscos, abordando necessariamente:

a) quais são os principais riscos específicos identificados que podem afetar a capacidade de a UPC alcançar seus objetivos e 
como a UPC lida com essas questões;

b) quais são as principais oportunidades identificadas que podem aumentar a capacidade de a UPC atingir seus objetivos e 
as respectivas ações para aproveitá-las;

c) as fontes específicas de riscos e oportunidades, que podem ser internas, externas ou, normalmente, uma combinação das duas;

d) avaliação, pela UPC, da probabilidade de que o risco ou a oportunidade ocorram e a magnitude de seu efeito, caso isso acon-
teça, levando em consideração, inclusive, as circunstâncias específicas que levariam à ocorrência do risco ou da oportunidade.
Governança, estratégia e desempenho

Fundamentalmente, deve responder as perguntas: 1) “Para onde a organização deseja ir e como ela pretende chegar lá?”; 2) 
“Como a estrutura de governança da organização apoia sua capacidade de gerar valor em curto, médio e longo prazo?” e 3) 
“Quais os principais resultados alcançados e até que ponto a organização alcançou seus objetivos estratégicos no exercício?”

Apresentação das informações sobre:

a) descrição de como a estrutura de governança apoia o cumprimento dos objetivos estratégicos, abordando o relacionamen-
to com a sociedade e as partes interessadas da organização, bem como a consideração de suas necessidades e expectativas na 
definição da estratégia, a gestão de riscos e a supervisão da gestão;

b) identificação dos objetivos estratégicos, responsáveis, indicadores de desempenho, com as metas pactuadas para o período 
do plano estratégico e seu desdobramento anual, bem como, se for o caso, sua vinculação ao Plano Plurianual, aos planos 
nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de governança superior, indicando os resultados já alcançados, comparando-os 
com as metas e os objetivos pactuados;

c) planos de curto prazo da organização com a indicação dos objetivos anuais, das medidas, iniciativas, projetos e programas 
necessários ao seu alcance, dos prazos, dos responsáveis, das metas para o período a que se refere o relatório de gestão, e os 
resultados alcançados comparando-os com as metas e os objetivos pactuados;

d) apresentação resumida dos resultados das principais áreas de atuação e/ou de operação/atividades da UPC e dos principais 
programas, projetos e iniciativas, abrangendo ainda, conforme o caso, a contribuição de autarquias e fundações vinculadas 
e de empresas controladas, contratos de gestão e SPEs, conforme a materialidade da contribuição dos segmentos na compo-
sição do valor gerado pela UPC.

e) medidas adotadas em relação aos indicadores de governança e gestão levantados, a exemplo dos que foram tratados pelo 
TCU nos Acórdãos 588/2018-Plenário e 2.699/2018-Plenário (ambos da Relatoria do Ministro Bruno Dantas);

f) principais ações de supervisão, controle e correição adotadas pela UPC para garantir a legalidade, legitimidade, economi-
cidade e transparência na aplicação dos recursos públicos.
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informações orçamentárias, financeiras e contábeis

Fundamentalmente, deve responder à pergunta: “Quais as principais informações orçamentárias, financeiras e contábeis, 
inclusive de custos, dão suporte às informações de desempenho da organização no período?”

As informações desta seção visam dar suporte ou detalhar informações mais agregadas do relatório de gestão, sobretudo as 
referenciadas nos elementos de conteúdo anteriores.

Estas informações podem ser apresentadas nesta seção ou ser proporcionadas mediante links, nesta ou nas seções anteriores 
ao longo do relatório de gestão, para as demonstrações contábeis ou referências para suas notas explicativas, bem como para 
documentos, tabelas, páginas ou painéis de informação já produzidos pela UPC, quando aplicável, envolvendo, por exemplo:

Evidenciação da situação e do desempenho financeiro, orçamentário e patrimonial da gestão no exercício por meio de demons-
trações resumidas de valores relevantes extraídos das demonstrações contábeis e das notas explicativas, incluindo, por exemplo:

a) resumo da situação financeira da UPC (saldos das principais contas e/ou grupos de contas, resultados, receitas e despesas) 
e da evolução no exercício de referência e em comparação com o último exercício;

b) as contas relativas aos fundos de financiamento devem apresentar informações sobre o patrimônio global e os resultados 
das operações de crédito realizadas à conta desses recursos em face dos objetivos estabelecidos;

c) principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas, saldos e ocorrências relativos à atuação e à situação financeira da 
UPC no exercício;

d) conclusões de auditorias independentes e/ou dos órgãos de controle público e as medidas adotadas em relação a conclu-
sões ou eventuais apontamentos;

e) indicações de locais ou endereços eletrônicos em que as demonstrações contábeis e notas explicativas estão publicadas e/
ou podem ser acessadas em sua íntegra;

f) esclarecimentos acerca da forma como foram tratadas as demonstrações contábeis em caso de a UPC possuir em sua com-
posição mais de uma entidade contábil, considerando que:

- as UPC que compreenderem apenas um órgão no Siafi devem considerar os valores contábeis consolidados nesse órgão;

- as UPC que compreenderem mais de um órgão no Siafi devem apresentar informações referentes aos principais dados desses 
órgãos de forma individualizada e, ainda, devem apresentar informações com base na integração dos principais saldos para 
efeito de associação com o resultado geral da UPC;

- as UPC que não atuam no Siafi devem adotar procedimento semelhante, considerando que, caso haja em sua composição 
unidades com estrutura contábil independente, devem apresentar informações contábeis resumidas referentes aos principais 
saldos das contas dessas unidades de forma individualizada, e, ainda, devem apresentar informações com base na integração 
dos principais saldos para efeito de associação com o resultado geral da UPC.
anexos, apêndices e links

Se aplicáveis, documentos e informações de elaboração da UPC ou de terceiros úteis à compreensão do relatório podem ser 
fornecidos mediante links, nesta ou nas seções anteriores ao longo do relatório de gestão, para documentos, tabelas, páginas 
ou painéis de informação já produzidos pela UPC.
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SupREMO TRIBuNAL FEDERAL

inconStitucional lei eStadual que concede benefício fiScal Sem a  
prévia eStimativa de impacto orçamentário e financeiro

aÇÃo direta de inConStitUCionaLidade 6.303 roraiMa
reLator: Min. roBerto BarroSo
reQte.(S): Governador do eStado de roraiMa 
ProC.(a/S)(eS): ProCUrador-GeraL do eStado 
de roraiMa 
intdo.(a/S): aSSeMBLeia LeGiSLativa do eStado 
de roraiMa 
adv.(a/S): SeM rePreSentaÇÃo noS aUtoS

eMenta: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPVA. 
ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO OR-
ÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.

1. Ação direta contra a Lei Complementar nº 278, de 
29 de maio de 2019, do Estado de Roraima, que acres-
centou o inciso VIII e o § 10 ao art. 98 da Lei estadual nº 
59/1993. As normas impugnadas versam sobre a conces-
são de isenção do imposto sobre a propriedade de veí-
culos automotores (IPVA) às motocicletas, motonetas e 
ciclomotores com potência de até 160 cilindradas.

2. Inconstitucionalidade formal. Ausência de elabo-
ração de estudo de impacto orçamentário e financei-
ro. O art. 113 do ADCT foi introduzido pela Emenda 
Constitucional nº 95/2016, que se destina a disciplinar 
“o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União”. A regra em 
questão, porém, não se restringe à União, conforme a 
sua interpretação literal, teleológica e sistemática.

3. Primeiro, a redação do dispositivo não deter-
mina que a regra seja limitada à União, sendo possí-
vel a sua extensão aos demais entes. Segundo, a nor-
ma, ao buscar a gestão fiscal responsável, concretiza 
princípios constitucionais como a impessoalidade, a 
moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37 da 
CF/1988). Terceiro, a inclusão do art. 113 do ADCT 
acompanha o tratamento que já vinha sendo confe-
rido ao tema pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, aplicável a todos os entes da Federação.

4. A exigência de estudo de impacto orçamentário e 
financeiro não atenta contra a forma federativa, nota-
damente a autonomia financeira dos entes. Esse requisi-
to visa a permitir que o legislador, como poder vocacio-
nado para a instituição de benefícios fiscais, compreenda 
a extensão financeira de sua opção política.

5. Com base no art. 113 do ADCT, toda “proposição 
legislativa [federal, estadual, distrital ou municipal] 
que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de 
receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu 

impacto orçamentário e financeiro”, em linha com a 
previsão do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

6. A Lei Complementar do Estado de Roraima nº 
278/2019 incorreu em vício de inconstitucionalidade 
formal, por violação ao art. 113 do ADCT.

7. Pedido julgado procedente, para declarar a in-
constitucionalidade formal da Lei Complementar nº 
278, de 29 de maio de 2019, do Estado de Roraima, 
por violação ao art. 113 do ADCT.

8. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É 
inconstitucional lei estadual que concede benefício 
fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamen-
tário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT.”. 

aCÓrdÃo

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Vir-
tual, por unanimidade de votos, em conhecer da ação 
direta, julgar procedente o pedido formulado, para 
declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Com-
plementar nº 278, de 29 de maio de 2019, do Estado 
de Roraima, e fixar a seguinte tese de julgamento: “É 
inconstitucional lei estadual que concede benefício fis-
cal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e 
financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT”, nos termos 
do voto do Relator. Brasília, 4 a 11 de março de 2022. 

Ministro LUÍS roBerto BarroSo  
- Relator 

reLatÓrio

o SenHor MiniStro LUÍS roBerto BarroSo 
(reLator): 

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, 
com pedido de medida cautelar, proposta pelo Gover-
nador do Estado de Roraima, que tem por objeto a Lei 
Complementar nº 278, de 29 de maio de 2019, desse 
Estado. Essa lei acrescentou o inciso VIII e o § 10 ao art. 
98 da Lei estadual nº 59/1993, os quais versam sobre a 
concessão de isenção do imposto sobre a propriedade 
de veículos automotores (IPVA) às motocicletas, moto-
netas e ciclomotores com potência de até 160 cilindra-
das. O ato normativo possui a seguinte redação:

Lei Complementar do estado de roraima nº 278, 
de 29.05.2019

“Art. 1º Fica acrescido ao artigo 98 da Lei nº 059, 
de 28 de dezembro de 1993, o inciso VIII e o pa-
rágrafo 10, com as seguintes redações:
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Art. 98. São isentos do pagamento do IPVA:

[...]

VIII - as motocicletas, motonetas e ciclomotores 
com potência de até 160 cilindradas.

[...]

§ 10 O veículo beneficiado pela isenção a que se 
refere o inciso VIII perderá o benefício tão somen-
te no exercício financeiro seguinte ao cometimen-
to de uma das seguintes infrações de trânsito:

I – dirigir sob influência de álcool ou entorpe-
cente, conforme art. 165 da Lei Federal nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997;

II – deixar o condutor de prestar socorro à vítima 
de acidente quando solicitado, conforme art. 177 
da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; 

III – em acidente, não prestar socorro à vítima, 
conforme art. 176, I, da Lei Federal nº 9.503, 
de23 de setembro de 1997; e

IV – dirigir veículo sem possuir CNH ou permis-
são para dirigir, conforme art. 162, I, da Lei Fe-
deral nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; (AC)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.”

2. O requerente afirma que a norma impugnada, ao 
ampliar o rol de isenções de IPVA, viola os arts. 150, II, 
e 155, § 6º, ambos da CF/1988, e o art. 113 do ADCT. 
Aduz, em síntese, que (i) o art. 113 do ADCT limita a 
atuação do legislador quanto à concessão de incentivos 
de natureza tributária, ao estabelecer que a renúncia 
fiscal deve vir acompanhada da estimativa do seu im-
pacto orçamentário e financeiro, o que não ocorreu na 
hipótese; (ii) a isenção estabelecida pelo ato normativo 
objeto da presente ação afeta diretamente a arrecada-
ção do Estado de Roraima e dos seus Municípios. Afron-
ta, assim, os princípios da programação orçamentária e 
da razoabilidade, bem como agrava a crise econômica 
no Estado, que já declarou, inclusive, estar em situação 
de calamidade financeira (Decreto Estadual nº 26.404-
E, de 1º janeiro de 2019); e (iii) a isenção é abrangente 
e imprecisa, pois o benefício fiscal foi associado à ca-
pacidade volumétrica do motor, impondo tratamento 
diferenciado a veículos similares. Diante disso, suscita-se 
a violação à isonomia tributária (art. 150, II, da CF/1988).

3. Em 25.05.2021, considerando que a matéria 
submetida à apreciação desta Corte é de inequívoca 
relevância e possui especial significado para a or-
dem social e a segurança jurídica, adotei o rito do 
art. 12 da Lei nº 9.868/1999.

4. Em suas informações, a Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima defendeu a constitucionalidade da 
Lei Complementar nº 278/2019, desse Estado, sob os 
seguintes fundamentos: (i) não houve qualquer vício 
formal no processo legislativo em questão, porque o 
requisito constitucional de estimativa de impacto orça-

mentário e financeiro se aplica exclusivamente às pro-
posições legislativas de âmbito federal. Admitir a sua 
observância compulsória pelos Estados consistiria em in-
tervenção indevida na autonomia dos entes federativos; 
(ii) a isenção se destina a pessoas de baixa renda, reve-
lando o caráter social da benesse fiscal; e (iii) a ampliação 
do rol de isenções do IPVA está dentro da margem legal 
de discricionariedade relacionada à função extrafiscal do 
imposto, com amparo na promoção da justiça social e da 
igualdade, bem como na dignidade da pessoa humana.

5. O Advogado-Geral da União se manifestou 
pela improcedência do pedido. Defendeu, em linhas 
gerais, que (i) a determinação do art. 113 do ADCT 
somente serve como parâmetro de controle de leis 
federais, não abrangendo o exame de leis estaduais; 
(ii) o processo legislativo em questão seguiu todos 
os parâmetros formais necessários; e (iii) a referida 
lei busca concretizar a igualdade em sua dimensão 
material, ao conceder a isenção a veículos economi-
camente mais acessíveis e frequentemente utilizados 
por condutores de baixa renda. Dessa forma, a lei se 
encontra em consonância com a isonomia tributária.

6. O Procurador-Geral da República apresentou 
parecer pela procedência do pedido desta ação direta 
de inconstitucionalidade. Sustentou para tanto que o 
procedimento do art. 113 do ADCT veicula obrigação 
abrangente e de caráter geral, sendo parâmetro de 
controle aplicável a todos os entes da Federação.

7. É o relatório. 

voto

o SenHor MiniStro LUÍS roBerto BarroSo 
(reLator): 

I. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL  
AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO  

ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

1. O requerente alega a inconstitucionalidade da 
Lei Complementar estadual nº 278/2019, em razão de 
sua tramitação não ter observado o art. 113 do ADCT. 
O referido dispositivo foi introduzido por meio da 
Emenda Constitucional nº 95/2016. Em consonância 
com a norma em questão, “a proposição legislativa 
que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia 
de receita deverá ser acompanhada da estimativa do 
seu impacto orçamentário e financeiro” (grifou-se).

2. Veja-se ainda que a regra constitucional obser-
va o regime preexistente definido no art. 14 da Lei 
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), no tocante à concessão e ao aumento de bene-
fícios fiscais que ocasionem a renúncia de receita. Para 
estes, requerse a consecução do referido estudo de 
impacto orçamentário e financeiro, por meio do qual 
se demostre que a perda de recursos foi considerada 
pela lei orçamentária e/ou se adotem medidas de com-
pensação com o aumento da receita por outra fonte. 
A Lei de Responsabilidade Fiscal, nessa linha de argu-
mentação, visa a garantir a gestão fiscal responsável, 
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segundo quatro pilares: ação planejada, transparên-
cia, controle e cumprimento de metas e limites fiscais. 
Veja-se a redação desse dispositivo infraconstitucional:

“Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou be-
nefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender 
ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo 
menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da 
lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não 
afetará as metas de resultados fiscais previstas no 
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compensa-
ção, no período mencionado no caput, por meio 
do aumento de receita, proveniente da elevação 
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majo-
ração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, sub-
sídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modifica-
ção de base de cálculo que implique redução discri-
minada de tributos ou contribuições, e outros bene-
fícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste 
artigo decorrer da condição contida no inciso II, o 
benefício só entrará em vigor quando implemen-
tadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:

I – às alterações das alíquotas dos impostos pre-
vistos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Cons-
tituição, na forma do seu § 1º;

II – ao cancelamento de débito cujo montante seja 
inferior ao dos respectivos custos de cobrança.”

3. A opção do Constituinte de disciplinar a temática 
nesse sentido explicita a prudência na gestão fiscal, so-
bretudo na concessão de benefícios tributários que en-
sejam a renúncia de receita. Isso ocorre porque a elabo-
ração do referido estudo faculta ao Poder Legislativo, 
como órgão vocacionado a versar sobre a instituição de 
benefícios fiscais, o controle não somente dos objetivos 
constitucionais que se pretendem atingir por meio des-
sa benesse, como também o controle financeiro dessa 
escolha política. A concessão de benefícios fiscais, ao 
atingir a receita do ente, afeta os meios financeiros pe-
los quais o Estado custeia as suas atividades. Uma opção 
política consciente do legislador perpassa por uma com-
preensão múltipla sobre o tema, especialmente acerca 
dos efeitos financeiros produzidos.

4. Interpretando o art. 113 do ADCT, este Supremo 
Tribunal Federal firmou o entendimento de que o re-
ferido dispositivo é aplicável a todos os entes da Fede-
ração, pelo que eventual proposição legislativa fede-

ral, estadual, distrital ou municipal que crie ou altere 
despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser 
acompanhada de estimativa de impacto orçamentário 
e financeiro, sob pena de incorrer em vício de incons-
titucionalidade formal. Nesse sentido, faço referência 
à ADI 6.074, da relatoria da Min. Rosa Weber (j. em 
21.12.2020), em que se examinou hipótese análoga à 
presente envolvendo benefício fiscal de IPVA também 
conferido pelo Estado de Roraima, cujo processo de 
criação foi despido de análise do impacto orçamentá-
rio e financeiro. Nessa ocasião, prevaleceu a conclusão 
pela inconstitucionalidade formal da mencionada le-
gislação estadual, nos seguintes termos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONA-
LIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. LEI 
Nº 1.293, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018, DO ESTA-
DO DE RORAIMA. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A 
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) 
PARA PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS GRAVES. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 150, II, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPO-
SIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. O 
ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES 
FEDERATIVOS. RENÚNCIA DE RECEITA SEM ESTIMATI-
VA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA 
LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE 
 FORMAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 
DO ARTIGO 150, II, DA CARTA MAGNA: CARÁER EX-
TRAFISCAL DA ISENÇÃO COMO CONCRETIZAÇÃO DA 
IGUALDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRE-
TA CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. MODULA-
ÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei nº 1.293/2018 
do Estado de Roraima gera renúncia de receita de 
forma a acarretar impacto orçamentário. A ausência 
de prévia instrução da proposta legislativa com a es-
timativa do impacto financeiro e orçamentário, nos 
termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes 
federativos, implica inconstitucionalidade formal. 2. A 
previsão de incentivos fiscais para atenuar situações 
caracterizadoras de vulnerabilidades, como ocorre 
com os portadores de doenças graves, não agride o 
princípio da isonomia tributária. Função extrafiscal, 
sem desbordar do princípio da proporcionalidade. 
Previsão abstrata e impessoal. Precedentes. Ausência 
de inconstitucionalidade material. 3. O ato normati-
vo, não obstante viciado na sua origem, acarretou a 
isenção do IPVA a diversos beneficiários proprietários 
de veículos portadores de doenças graves, de modo 
a inviabilizar o ressarcimento dos valores. Modulação 
dos efeitos da decisão para proteger a confiança le-
gítima que resultou na aplicação da lei e preservar a 
boa-fé objetiva. 4. Ação direta conhecida e julgada 
procedente para declarar a inconstitucionalidade da 
Lei nº 1.293, de 29 de novembro de 2018, do Estado 
de Roraima, com efeitos ex nunc a contar da data da 
publicação da ata do julgamento.”

5. No mesmo sentido, atente-se para o entendimen-
to consolidado no julgamento da ADI 5.816, sob a rela-
toria do Min. Alexandre de Moraes (j. em 05.11.2019):

“Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMU-
NIDADE DE IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER 
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CRENÇA. ICMS. TRIBUTAÇÃO INDIRETA. GUERRA 
FISCAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL E ANÁ-
LISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. ART. 113 DO 
ADCT (REDAÇÃO DA EC 95/2016). EXTENSÃO A 
TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. INCONSTITUCIO-
NALIDADE. 1. A imunidade de templos não afasta 
a incidência de tributos sobre operações em que 
as entidades imunes figurem como contribuintes 
de fato. Precedentes. 2. A norma estadual, ao pre-
tender ampliar o alcance da imunidade prevista na 
Constituição, veiculou benefício fiscal em matéria 
de ICMS, providência que, embora não viole o art. 
155, § 2º, XII, “g”, da CF – à luz do precedente da 
CORTE que afastou a caracterização de guerra fis-
cal nessa hipótese (ADI 3421, Rel. Min. MARCO AU-
RÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010, DJ de 
58/5/2010) –, exige a apresentação da estimativa de 
impacto orçamentário e financeiro no curso do pro-
cesso legislativo para a sua aprovação. 3. A Emenda 
Constitucional 95/2016, por meio da nova redação 
do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional 
para a validade formal de leis que criem despesa ou 
concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por 
expressar medida indispensável para o equilíbrio da 
atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os 
níveis federativos. 4. Medida cautelar confirmada e 
Ação Direta julgada procedente.”

6. É certo que o art. 113 do ADCT foi introduzido 
pela Emenda Constitucional nº 95/2016, que se destina 
a disciplinar “o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orça-
mentos Fiscal e da Seguridade Social da União” (grifou-
-se). De acordo com a Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados, ao avaliar a Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 241-A, de 2016, que deu origem à aludida 
emenda constitucional, essa previsão objetiva permitir 
que “o Congresso, ao debater as proposições, tenha a 
oportunidade de conhecer os respectivos impactos or-
çamentário e financeiro” (grifou-se). Com base nessas 
afirmações, poder-se-ia sustentar que o destinatário da 
regra se restringe à União, excluídos os Estados, o Distri-
to Federal e os Municípios. Esse entendimento, todavia, 
não se conforma com as interpretações literal, teleoló-
gica e sistemática do art. 113 do ADCT.

7. Primeiro, a redação do dispositivo constitucio-
nal em tela não determina que a regra seja limitada à 
União. Refere-se, genericamente, à “proposição legis-
lativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renún-
cia de receita”, pelo que, em princípio, seria possível a 
sua extensão aos demais entes. Segundo, como visto, 
a norma em questão, ao buscar a gestão fiscal respon-
sável, concretiza princípios constitucionais como a im-
pessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiên-
cia (art. 37 da CF/1988). Terceiro, a inclusão do art. 113 
do ADCT acompanha o tratamento que já vinha sendo 
conferido ao tema pelo art. 14 da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, aplicável a todos os entes da Federação.

8. Isso acontece porque, de acordo com o art. 24, 
I, da CF/1988, os Estados e o Distrito Federal possuem 
competência concorrente com a União para legislar 
sobre direito financeiro. Cabe, assim, ao legislador 
federal veicular normas gerais e ao legislador esta-

dual, normas específicas. Nessa concorrência legisla-
tiva, contudo, há uma margem de indeterminação 
acerca dos âmbitos de competência da União, dos 
Estados e do Distrito Federal. A respeito do tema, 
existe o art. 163, I, da CF/1988, que reserva à lei com-
plementar a fixação de normas gerais em matéria 
de finanças públicas. Essa lei complementar deve ser 
editada pela União e assume caráter nacional, no 
sentido de incidir, simultaneamente, sobre as três es-
feras da Federação. Com base nessa regra constitu-
cional, foi editada a Lei Complementar nº 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), cujo art. 14, como 
norma geral, aplica-se a todos os entes federados.

9. Esclareça-se, de igual modo, que a exigência de es-
tudo de impacto orçamentário e financeiro, com a devi-
da vênia aos que pensam de modo diverso, não atenta 
contra a forma federativa, notadamente a autonomia 
financeira dos entes. Esse requisito, repita-se, visa a per-
mitir que o legislador, como poder vocacionado para a 
instituição de benefícios fiscais, compreenda a eficácia 
financeira da opção política em questão. Trata-se de 
instrumento para a gestão fiscal responsável.

10. Impõe-se, por conseguinte, a interpretação do 
art. 113 do ADCT, no sentido de reconhecer a sua apli-
cação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, para exigir que toda “a proposição legisla-
tiva que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia 
de receita [seja] acompanhada da estimativa do seu 
impacto orçamentário e financeiro”, em linha com a 
previsão do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

11. No caso em tela, a Lei Complementar do Estado 
de Roraima nº 278/2019, ao acrescer o inciso VIII e o § 10 
ao art. 98 da Lei estadual nº 59/1993, incluiu no rol de 
hipóteses de isenção do IPVA a propriedade de moto-
cicletas, motonetas e ciclomotores com potência de até 
160 cilindradas, sem que o processo legislativo estadual 
fosse devidamente instruído pelo estudo de impacto 
orçamentário e financeiro. O ato normativo impugna-
do, por conseguinte, incorreu em vício de inconstitucio-
nalidade formal, por violação ao art. 113 do ADCT.

12. Considerando o reconhecimento da inconsti-
tucionalidade formal, deixo de analisar a alegação 
do requerente acerca da inconstitucionalidade ma-
terial da Lei Complementar do Estado de Roraima 
nº 278/2019, por violação ao princípio da igualdade 
tributária (art. 150, II, da CF/1988).

ii. ConCLUSÃo

13. Ante todo o exposto, conheço da presente 
ação direta de inconstitucionalidade e julgo o pe-
dido procedente, para declarar a inconstitucionali-
dade formal da Lei Complementar nº 278, de 29 de 
maio de 2019, do Estado de Roraima.

14. Proponho a fixação da seguinte tese de julga-
mento: “É inconstitucional lei estadual que concede be-
nefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orça-
mentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT.”.

15. É como voto.
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TRIBuNAL DE CONTAS DO ESTADO DO pARANá

o ingreSSo decorrente da negociação de títuloS de dívida agrária 
deve Ser claSSificado como receita de capital

ProCeSSo nº: 470908/20 
aSSUnto: CONSULTA 
entidade: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ 
intereSSado: O.C.F.L. 
advoGado / ProCUrador: CARLOS EDUARDO 
FOGANHOLO 
reLator: CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER LINHARES  

aCÓrdÃo nº 342/22 - tribunal Pleno 

1. É possível a negociação no mercado financeiro 
de TDAs recebidas como pagamento ITR pelo Municí-
pio, que possuam vencimentos futuros e liberados na 
CETIP (“TDAs cetipadas”), integradora do mercado 
financeiro B3, desde que sejam observados os regu-
lamentos do mercado financeiro aplicáveis às transa-
ções, o regime normativo das instituições financeiras 
e do Tesouro Nacional específico quanto a esses valo-
res mobiliários, bem como as disposições financeiras 
da Lei nº 4.320/64 e da LC nº 101/2000 (LRF) e a aná-
lise da vantajosidade dessa operação. 2. O ingresso 
decorrente da negociação dos TDAs no mercado fi-
nanceiro e a consequente conversão em espécie des-
ses títulos, antes do seu vencimento, deve ser classi-
ficado como receita de capital, nos termos do art. 11, 
§ 2º da Lei nº 4.320/1964, vedada sua aplicação para 
o financiamento de despesa corrente, nos termos do 
art. 44 da LRF, salvo se destinada por lei aos regimes 
de previdência social.  3. A negociação de títulos da 
dívida agrária (TDA) com deságio, ainda que não 
constitua operação de crédito por antecipação de re-
ceita (ARO), caracteriza-se como operação de crédito, 
nos termos do art. 29, III da LRF, o que submete o 
Município às disposições contidas no seu Capítulo VII, 
bem como à Resolução nº 43/2001 do Senado Fede-
ral, que veda a contratação de operações de crédito 
nos últimos 120 dias antes do final do mandato do 
prefeito municipal. 4. Em qualquer hipótese, por se 
tratar de produto da arrecadação de impostos, tais 
recursos devem integrar a base de cálculo dos índices 
com ações e serviços públicos de saúde (ASPS) e ma-
nutenção e desenvolvimento do ensino (MDE). 

 1. Trata-se de consulta apresentada pelo Pre-
feito Municipal de São Tomé, por meio da qual 

trouxe os seguintes quesitos à apreciação deste 
Tribunal de Contas (peça 3): 

1 – A alienação dos títulos da dívida agrária 
(TDA’s) caracteriza antecipação de receita no 
âmbito da administração pública? 

2 – Os títulos podem ser alienados no último ano 
do mandato do prefeito ou em período eleitoral? 

3 – Quais os cuidados que a administração públi-
ca deve ter ao proceder a alienação dos títulos 
da dívida agrária de propriedade do Município? 

A petição inicial veio instruída com parecer do 
Procurador Municipal (peça 4), mediante o qual 
ponderou que a operação de venda de TDA não 
constitui ingresso extraorçamentário, mas, receita 
de capital, decorrente da conversão em espécie de 
bens e direitos. Assim, rechaçando a hipótese de se 
tratar de antecipação de receita orçamentária, afir-
mou a inexistência de óbices à transação no último 
ano do mandato ou em período eleitoral. Ao fim, 
indicou a necessidade de vinculação do gestor aos 
princípios constitucionais da Administração. 

Distribuída, a consulta foi recebida pelo Despa-
cho nº 897/20-GCIZL (peça 6), após o que a Super-
visão de Jurisprudência e Biblioteca asseverou não 
haver encontrado decisões específicas sobre o tema 
(Informação nº 75/20, peça 8). 

Encaminhado o expediente à instrução, a Coor-
denadoria-Geral de Fiscalização consignou não vis-
lumbrar efeitos imediatos sobre sistemas ou fiscali-
zações, ressaltando, todavia, eventual necessidade 
de atualização das orientações às equipes (Despa-
cho nº 910/20, peça 10). 

Recebidos os autos, a Coordenadoria de Gestão 
Municipal examinou os questionamentos na Infor-
mação nº 615/20 (peça 11) e identificou controvérsia 
acerca do substrato fático da consulta. Assim, bus-
cando contextualizar o regime normativo das TDAs 
em questão, a unidade assumiu que o Município os 
detivesse em virtude de indenização de imóvel muni-
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cipal desapropriado pela União para fins de reforma 
agrária. Partindo dessa premissa, concluiu tratar-se 
de operação de antecipação de receita orçamentária. 
Como consequência, a despeito da inexistência de 
impedimentos expressos na legislação eleitoral, con-
signou que a alienação pretendida seria equivalen-
te à operação de crédito, vedada no último ano do 
mandato, em face do que dispõem os arts. 5º e art. 
15, caput e §2º da RSF n° 43/2001. Ao final, asseverou 
que as cautelas exigíveis da Administração se referem 
à verificação, no caso concreto, da vantagem ao erá-
rio quanto ao eventual deságio na venda dos títulos. 

Nesse contexto, o Ministério Público de Contas, 
por meio do Requerimento nº 60/20 (peça 12), solici-
tou a realização de diligência, a fim de que o consu-
lente esclarecesse a origem dos títulos da dívida agrá-
ria cuja transferência enseja as dúvidas apresentadas, 
o que foi deferido (Despacho nº 20/21, peça 13). 

Em atendimento, a Procuradoria Jurídica do Mu-
nicípio de São Tomé afirmou que os mencionados 
títulos “foram utilizados pelos devedores do ITR 
(Imposto Territorial Rural) através da Receita Fede-
ral conforme convênio firmado. Em suma, a origem 
dos títulos dentro do âmbito municipal é os paga-
mentos recebidos do ITR, imposto este federal que 
é repassado ao Município” (peça 20). 

Em nova manifestação (Instrução nº 2373/21, peça 
21), a Coordenadoria de Gestão Municipal Corte ma-
nifestou-se no sentido de que “seria inviável ofertar 
resposta que abrangesse todas as possíveis origens do 
título e as respectivas transações objetivadas pelo Mu-
nicípio”, tendo opinado pelo encerramento do feito. 

De modo diverso, mediante o Parecer nº 236/21 
(peça 22), o Ministério Público de Contas entendeu que 
a controvérsia fática havia sido esclarecida e opinou 
pela resposta à presente consulta nos seguintes termos: 

1. A alienação de títulos da dívida agrária (TDA) 
recebidos pelos Municípios como pagamento 
do imposto sobre a propriedade territorial rural 
(ITR) não configura, por si só, antecipação de re-
ceita orçamentária (ARO), visto que a receita se 
realizou no momento da incorporação do título 
ao patrimônio municipal. Assim, não há óbice à 
negociação no último ano de mandato do Pre-
feito ou em período eleitoral. 

2. Em havendo deságio quando da venda dos 
títulos da dívida agrária (TDA), caracteriza-se a 
ocorrência de operação de crédito, nos termos da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, o que submete o 
Município às disposições do seu Capítulo VII, bem 
como à Resolução nº 43/2001 do Senado Federal. 

3. Em qualquer caso, a alienação dos mencionados 
títulos dispensa a prévia licitação e deve observar 
o regime normativo específico desses valores mo-
biliários, assim como os regulamentos do merca-
do financeiro aplicáveis. O ingresso decorrente 
da conversão em espécie de bens móveis deve 
ser classificado como receita de capital, vedada 
sua aplicação para o financiamento de despesa 
corrente, salvo se destinada por lei aos regimes 
de previdência social. E, por se tratar de produto 
da arrecadação de impostos, tais recursos devem 
integrar a base de cálculo dos índices com ações e 
serviços públicos de saúde (ASPS) e manutenção e 
desenvolvimento do ensino (MDE). 

É o relatório. 

2. Preliminarmente, verifica-se que a consulta 
preenche os requisitos regimentais de conhecimen-
to do art. 311 do Regimento Interno – legitimidade 
do consulente, objetividade dos quesitos, pertinên-
cia temática, prévia submissão à assessoria local e 
apresentação em tese – razão pela qual deve ser re-
gularmente processada. 

De início, tendo em vista a ocorrência de con-
trovérsia acerca do substrato fático da consulta, 
cumpre, inicialmente, definir a questão de fato que 
constituirá o contexto e ponto de partida da presen-
te análise, uma vez que, nos termos de legislação 
de regência, existem duas possíveis origens para os 
Títulos da Dívida Agrária (TDA) para os Municípios, 
a saber: (i) podem ser oriundos de indenização de 
imóvel de sua propriedade afetado ao Programa 
Nacional de Reforma Agrária; ou (ii) podem decor-
rer de título dado em pagamento do imposto sobre 
a propriedade territorial rural (ITR). 

Esclarecendo a controvérsia, o Município consu-
lente aduziu que o Município recebera os títulos da 
dívida agrária como pagamento da parcela que lhe 
cabe do produto da arrecadação do ITR, conforme 
autoriza o art. 158, II, parte final da Constituição. 

Nesse contexto, em alinhamento ao entendimento 
do Ministério Público de Contas, estabelece-se que a 
análise da possibilidade de alienação de Títulos da Dí-
vida Agrária (TDA) adotará, como substrato fático, os 
títulos recebidos pelos Municípios como pagamento 



484  .  Governet®  |  A RevistA do AdministRAdoR Público

Decisões Dos Tribunais

Boletim de oRÇAmeNto e FiNANÇAS  |  Maio de 2022

do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), 
nos termos do art. 158, II, da Constituição Federal, não 
abrangendo os títulos oriundos de indenização de imó-
vel de sua propriedade afetado à Reforma Agrária. 

Consoante observado pelo parquet, “uma e ou-
tra hipótese redundam em consequências diversas na 
abordagem da temática, de tal modo que seria inviá-
vel ofertar resposta que abrangesse todas as possíveis 
origens do título e as respectivas transações objetiva-
das pelo Município. A generalização, neste e em ou-
tros casos, pode apresentar o inconveniente de, em 
vez de responder, fomentar novas dúvidas.” (peça 12) 

Isto posto, passa-se ao exame do ordenamento 
normativo relativo à questão apresentada pelo con-
sulente, valendo-se, neste ponto, do minudente pa-
norama trazido pelo Ministério Público de Contas, 
abaixo transcrito: 

(...) Os títulos da dívida agrária (TDA) foram ins-
tituídos a partir da promulgação do Estatuto da 
Terra, Lei nº 4.504/1964, cujo art. 105 autorizou 
o Poder Executivo Federal à sua emissão. Trata-
-se de instrumento desenvolvido para viabilizar 
a política nacional de reforma agrária, na medi-
da em que, desde a origem, voltavam-se a asse-
gurar a indenização de imóveis desapropriados 
para essa finalidade pública – objetivo que se 
mantém na vigente ordem constitucional. 

Quando da sua criação, referidos títulos assumi-
ram a forma cartular. Assim, não apenas o § 2º 
do mencionado art. 105 asseverava tratar-se de 
títulos nominativos ou ao portador (classificações 
bastante atreladas ao princípio da cartularidade), 
como também o regulamento (1) de sua emissão 
consignava os requisitos para a expedição dos 
Certificados dos Títulos da Dívida Agrária. 

Além disso, previu a legislação que os TDA se-
riam remunerados com juros que variavam de 
6% a 12% ao ano (conforme consignasse o res-
pectivo Certificado), preservando-se seu valor 
econômico segundo os coeficientes das Obriga-
ções Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). 

É fato histórico que as décadas de 1960 a 1990 
foram marcadas por acentuada instabilidade eco-
nômica, hiperinflação e desvalorização monetária, 
circunstâncias que, aliadas às vicissitudes do siste-
ma político e da estrutura de Estado, bem como 
à própria correspondência ontológica do título 
à cártula, impuseram o cenário de desconfiança 

narrado na instrução – ao ponto de os TDA serem 
tidos por “títulos podres” no mercado financeiro. 

A partir de 1992, todavia, sob a égide do Decre-
to nº 578, os TDA passaram a ter forma escritural, 
de sorte que seu controle, administração, lança-
mento, resgate e serviço de pagamento de juros 
integraram-se ao sistema financeiro nacional. 
Desde então, os títulos são atualizados com base 
na Taxa Referencial (TR) e remunerados com ju-
ros de 6% ao ano, calculados sobre o valor nomi-
nal atualizado, pagos anualmente – conforme já 
estabelecera a Lei nº 8.177/1991. 

Atualmente, é importante destacar que os títu-
los da dívida agrária são registrados na B3, a bol-
sa de valores brasileira. Em consequência, todas 
as negociações e pagamentos dos TDA, os quais 
são custodiados em instituições financeiras, têm 
sua escrituração junto àquela bolsa – o que con-
fere segurança aos investidores. 

A despeito das sucessivas modificações legislati-
vas, fruto das transformações da política econô-
mica nacional e do aperfeiçoamento da gestão 
da dívida pública, fato é que, desde a sua insti-
tuição, os TDA encontram sua principal utilidade 
no pagamento de até 50% do ITR devido pelo 
seu titular. Tal possibilidade, em benefício do 
contribuinte que seja também credor da União, 
constava já do art. 105, § 1º, alínea “a” da Lei 
nº 4.504/1964, sendo reiterada no Decreto nº 
578/1992, assim como no Regulamento do ITR, 
Decreto nº 4.382/2002, em seu art. 57. A Instru-
ção Normativa Conjunta RFB/STN nº 1.506/2014, 
por sua vez, disciplina os procedimentos opera-
cionais para solicitação e fruição do direito. 

Com efeito, não se pode descuidar que o pac-
to federativo outorgou à União a competência 
para instituir o imposto sobre a propriedade 
territorial rural (art. 153, inciso VI da Constitui-
ção da República), cujas alíquotas, na dicção do 
texto constitucional, devem ser fixadas de forma 
a desestimular a manutenção de propriedades 
improdutivas, não incidindo sobre pequenas 
glebas rurais. Por outro giro, já o constituinte 
originário previu que 50% do produto da arre-
cadação do ITR pertenceria aos Municípios, rela-
tivamente aos imóveis neles situados (art. 158, 
inciso II, na redação original).

Por ocasião da reforma decorrente da Emenda nº 
42/2003, de modo a incorporar prática já prevista 
(2) no art. 17, inciso I da Lei nº 9.393/1996, a Cons-
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tituição passou a admitir que o ITR fosse fiscaliza-
do e cobrado pelos Municípios que assim optas-
sem, desde que tal fato não implicasse redução 
do imposto ou qualquer outra forma de renúncia 
fiscal (art. 153, § 4º, inciso III). Em contrapartida, 
tais Municípios passariam a perceber a totalidade 
do produto arrecadado (art. 158, inciso II). 

A Lei nº 11.250/2005 veio a regulamentar os con-
vênios para delegação das atribuições de fiscali-
zação, lançamento e cobrança do ITR, enquanto 
o Decreto nº 6.433/2008 previu a formalização 
do termo de opção pelos Municípios. E, no âm-
bito infralegal, a Instrução Normativa RFB nº 
1.640/2016 disciplina os procedimentos para via-
bilizar esse pacto fiscal intrafederativo. 

É exatamente nesse complexo e imbricado contex-
to normativo que parece se inserir a dúvida do con-
sulente. Veja-se que, de um lado, temos um impos-
to originariamente instituído em favor da União, 
cujo produto é repartido com os Municípios que al-
bergam as propriedades que o asseguram. Porque 
àquela mesma pessoa política compete coordenar 
a política agrícola e executar a reforma agrária (le-
gislando privativamente sobre a matéria (3) e re-
alizando as necessárias desapropriações), criou-se 
mecanismo legal de compensação de créditos. De 
outra parte, o Município, contemplado pela revisão 
do federalismo fiscal, passou a assumir os encargos 
da tributação com a expectativa de incremento 
de suas receitas. Em lugar disso, porém, dado que 
não detém a competência tributária, obriga-se ao 
recebimento de títulos da dívida pública federal, 
tornando-se, assim, credor da União. 

(...) 

Logo, na medida em que à opção pela fiscalização 
e cobrança do imposto federal corresponde o apro-
veitamento da totalidade de seu produto, compre-
ende-se que o Município deve ter a possibilidade 
de dispor da integralidade de tais recursos – e não 
permanecer na condição de credor da União.

Por outro lado, cabe ponderar que a Constitui-
ção não transfere aos Municípios a capacidade 
tributária sobre a propriedade territorial rural, 
de sorte que não lhe é possível rejeitar o rece-
bimento de títulos da dívida agrária, dada a 
expressa disciplina legal6 e o evidente benefício 
em favor do contribuinte. 

A solução mais adequada, nessa medida, é admitir a 
viabilidade da alienação onerosa dos TDA recebidos 
pelo Município no mercado financeiro, de modo a 

conferir liquidez à parcela que lhe cabe, por determi-
nação constitucional, do tributo federal. 

Nesse contexto, é oportuno mencionar que o art. 7º 
da já citada IN RFB/STN nº 1.506/2014 estabelece a 
custódia dos TDA recebidos em pagamento do ITR 
pelos Municípios ao Banco do Brasil S.A., realizan-
do-se o resgate e o serviço de pagamento de juros 
na agência localizada no respectivo Município, ou, 
caso inexistente, na do Município mais próximo. 

Em suma, os títulos da dívida agrária – TDA – são títu-
los mobiliários da dívida pública federal interna, decor-
rentes de desapropriações de imóveis rurais (art. 184, da 
Constituição Federal), ou de aquisição amigável de imó-
vel rural pelo INCRA para fins de reforma agrária. 

Para os fins da presente consulta, considera-se 
que o ingresso orçamentário dos valores dos Títulos 
da Dívida Agrária (TDA) para os Municípios ocorre 
quando do pagamento, por parte do contribuinte, 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – 
ITR, com a utilização dos TDA de que seja possuidor 
até o limite de 50% do imposto devido, momento 
em que há a incorporação do título ao patrimônio 
municipal na forma de receita tributária corrente. 

Nesse sentido, a manifestação do Ministério Pú-
blico de Contas: 

Cabível, assim no plano fático como no ordena-
mento jurídico, a negociação dos TDA, calha ob-
servar que, na óptica do direito financeiro, a en-
trega de recursos afetados constitucionalmente a 
outro ente federativo, segundo a classificação da 
Lei nº 4.320/1964, corresponde às transferências 
correntes – que teriam lugar caso se tratasse do re-
passe do produto do ITR da União aos Municípios.  

Porém, dado que, com esteio na autorização 
constitucional, os Municípios optantes podem, 
mediante convênio, efetuar o lançamento e a 
cobrança direta do imposto, em tais situações, 
o ingresso classifica-se como receita tributária 
(corrente) (fl. 5/6 da peça 22, grifamos). 

Importante contextualizar, entretanto, que, con-
forme resposta ofertada pela Equipe de Atendimen-
to da CGF na demanda nº 184344 do Canal de Co-
municação (CACO), o ingresso dessa receita obedece 
a regras especiais, conforme orientação constante 
do volume III da 2ª edição do Manual de Contabi-
lidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), válido 
para o exercício de 2010 (p. 152):  
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O recebimento em bens tem regras especiais em 
alguns casos, como a dação em pagamento de imó-
veis para fins de reforma agrária e o recebimento de 
Títulos da Dívida Agrária – TDA´s. 

Qualquer que seja a forma de recebimento de 
créditos, o fato constituirá em receita orçamentária, 
prevista especificamente ou não no orçamento do 
exercício de recebimento.   

Nesse linha de raciocínio, portanto, pode-se afir-
mar que o título da dívida pública é um bem móvel, 
definido como valor mobiliário, nos termos do art. 
83, III, do Código Civil, (4) sendo que a partir do De-
creto nº 578/1992, esses papéis deixaram de ser car-
tulares e ao portador, e passaram a ser escriturais e 
nominais, com reconhecimento da dívida e registro 
das transações na Bolsa de Valores – B3. 

Ademais, mediante o Decreto nº 578/1992 atri-
buiu-se ao Ministério da Fazenda a gestão, o contro-
le, lançamento, resgate e pagamento de juros dos 
TDAs, efetivada pela Secretaria do Tesouro Nacional 
- STN, junto à Central de Custódia e de Liquidação 
Financeira de Títulos – CETIP, que foi incorporada e 
faz parte da B3. É nesse contexto que surgiu a no-
menclatura de “TDAs cetipadas”, que podem ser ne-
gociadas no mercado financeiro. 

Por sua vez, o regime de pagamento de até 50% 
do ITR com Títulos da Dívida Agrária (TDA) foi regu-
lamentado pela IN RFB/STN nº 1.506/2014. 

Em termos gerais, de acordo com o art. 6º da IN 
RFB/STN nº 1.506/2014, “os TDA escriturais dados em 
pagamento do ITR serão recebidos pelo valor nomi-
nal acrescido dos juros, inclusive o pro rata”, sendo 
que, de acordo com o §1º, “o valor nominal dos TDA 
é aquele publicado mensalmente por Portaria da STN 
e disponibilizado pela CETIP”. Ademais, seu art. 3º 
estabelece que o contribuinte deverá solicitar “au-
torização à instituição financeira custodiante para 
realizar a transferência dos títulos aos respectivos be-
neficiários, conforme modelo”, sendo que, nos ter-
mos do art. 7º, “a quantidade de TDA transferidos ao 
Município será custodiada no Banco do Brasil S.A.” 

Recebidos os TDAs como pagamento ITR pelo Muni-
cípio, sob a custódia do Banco do Brasil S.A., o efetivo 
recebimento do valor dos títulos ocorre como qualquer 
outro título, através de seu resgate, na data do venci-
mento, do valor do título com os juros acumulados.  

No caso dos TDAs, por ocasião do vencimento de 
seus lotes, seu valor correspondente (ativo) é credi-
tado pelo Tesouro Nacional à instituição financeira 
que detém a custódia dos títulos, a qual, por sua vez, 
repassa aos seus clientes através de crédito em conta-
-corrente do proprietário. Seu valor nominal é atu-
alizado no primeiro dia útil de cada mês, por índice 
calculado com base na Taxa Referencial (TR) referen-
te ao mês anterior, podendo ter prazo de vencimento 
de 05 (cinco), 10 (dez), 15 (quinze), 18 (dezoito) ou 20 
(vinte) anos, com taxa de juros variável, dependendo 
da área do imóvel ou a forma da desapropriação. (5) 

Por esse motivo, aliás, na hipótese de recebimen-
to do valor do título na data do seu vencimento, 
a natureza da receita proveniente, como corrente 
tributária, não se descaracteriza. 

Entretanto, conforme já apontado, os vencimen-
tos das TDAs possuem, via de regra, um longo prazo 
(acima de 10 anos), o que faz com que o mercado 
de negociação de TDA, apresente pouca movimen-
tação e baixa liquidez. 

É nesse contexto que se insere o questionamento 
trazido pela presente consulta, acerca da possibilida-
de de alienação dos títulos da dívida agrária (TDAs) 
de propriedade dos Municípios, quais seriam suas 
eventuais cautelas e condicionantes, e se esta ope-
ração caracterizaria antecipação de receita e poderia 
(ou não) ser realizada em último ano de mandato. 

Na linha acima exposta, tratando-se de TDAs rece-
bidos como pagamento ITR pelo Município, que pos-
suam vencimentos futuros e liberados na CETIP (“TDAs 
cetipadas”), integradora do mercado financeiro B3, 
entende-se pela possibilidade de que sejam negocia-
dos no mercado financeiro, desde que observados 
os regulamentos do mercado financeiro aplicáveis às 
transações, o regime normativo das instituições finan-
ceiras e do Tesouro Nacional específico quanto a esses 
valores mobiliários, bem como as disposições financei-
ras da Lei nº 4.320/64 e da LC nº 101/2000 (LRF), quanto 
ao ingresso e contabilização destes valores. 

A propósito das cautelas e condicionantes a se-
rem observadas, acolhem-se e reiteram-se os apon-
tamentos trazidos pelo parecer ministerial.   

Inicialmente, sob a perspectiva do regime de alie-
nação de bens da Administração Pública, a alienação 
destes títulos se realiza mediante dispensa de licitação, 
conforme previsão específica do art. 17, II, “d” da Lei 
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nº 8.666/1993, (6) que foi reiterada pelo art. 76, II, “d” 
da novel Lei nº 14.133/202110 (nova Lei de Licitações). 

Por sua vez, quanto à classificação das receitas, ob-
serva-se que, diferentemente do que ocorre quando 
do recebimento dos títulos do contribuinte pelo Muni-
cípio, como parte do pagamento do ITR devido (recei-
ta tributária corrente), em caso de alienação/transfe-
rência dos títulos recebidos antes de seu vencimento, 
os ingressos orçamentários atinentes à negociação 
de TDA devem ser classificados como receitas de ca-
pital, visto que, nos termos do art. 11, § 2º11 da Lei nº 
4.320/1964, corresponderiam a entradas provenientes 
“da conversão, em espécie, de bens e direitos”. 

Nessas condições, portanto, deve-se igualmente 
observar o preceito geral do art. 44 da Lei Comple-
mentar nº 101/2000 (LRF), que estabelece ser “veda-
da a aplicação da receita de capital derivada da alie-
nação de bens e direitos que integram o patrimônio 
público para o financiamento de despesa corrente, 
salvo se destinada por lei aos regimes de previdên-
cia social, geral e próprio dos servidores públicos”. 

Outrossim, é oportuno destacar que, em se tratan-
do de recursos oriundos do produto da arrecadação 
de impostos, tais valores devem integrar a base de 
cálculo das aplicações mínimas em ações e serviços 
públicos de saúde (ASPS) e em manutenção e desen-
volvimento do ensino (MDE) – conforme articulam, 
expressamente, as normas constitucionais correlatas. 

Ademais, resta avaliar a indagação quanto à ca-
racterização da alienação dos TDA como operação 
de crédito por antecipação da receita orçamentária 
(ARO), e, em virtude disso, a vedação de sua realiza-
ção ao final do mandato. 

A operação de crédito por antecipação de receita 
(ARO) consiste no adiantamento do recebimento de 
recursos que constam da previsão orçamentária da 
entidade, com vistas a atender insuficiência de caixa 
durante o exercício financeiro, para o que devem 
ser observadas as exigências do art. 38 da LRF.  

Diante disso, em conformidade com o posicio-
namento ministerial, entendo que a alienação de 
títulos da dívida agrária (TDA) recebidos pelos Mu-
nicípios como pagamento do imposto sobre a pro-
priedade territorial rural (ITR) não configura, por 
si só, Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), 
visto que, apesar de a negociação desses títulos pre-
tender a conversão em espécie de valores mobiliá-

rios antecipadamente ao seu vencimento, a receita 
se realizou no momento da incorporação do título 
ao patrimônio municipal. Assim, não se verifica óbi-
ce à negociação no último ano de mandato do Pre-
feito ou em período eleitoral. 

Destaco do Parecer nº 236/21, o seguinte extrato: 

(...) quando da alienação do TDA, não se tem hi-
pótese de antecipação da receita orçamentária, 
pela simples razão de que a receita já se realizou 
quando da incorporação do título ao patrimônio 
municipal. A negociação de tais papéis – que, 
como vimos, encontra plausibilidade no orde-
namento jurídico –, ainda que pretenda a con-
versão em espécie de valores mobiliários anteci-
padamente em relação ao seu vencimento, não 
configura operação de crédito por si, senão mero 
ato de disposição de bem regularmente incorpo-
rado ao patrimônio municipal (fl. 8 da peça 22). 

Por outro lado, ainda que descaracterizada a An-
tecipação de Receita Orçamentária (ARO), verifica-
-se que, na hipótese de o título da dívida agrária ser 
negociado com deságio (isto é, por montante infe-
rior ao seu valor nominal, acrescido dos juros remu-
neratórios devidos até a data da transação, inclusive 
o pro rata), resta caracterizada a operação de crédi-
to, nos termos do art. 29, III da LRF:  

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, 
são adotadas as seguintes definições: 

(...) 

 III – operação de crédito: compromisso financeiro 
assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, 
emissão e aceite de título, aquisição financiada de 
bens, recebimento antecipado de valores provenien-
tes da venda a termo de bens e serviços, arrendamen-
to mercantil e outras operações assemelhadas, inclu-
sive com o uso de derivativos financeiros (grifamos); 

Nesse sentido, o relevante alerta do Ministério 
Público de Contas, com relação à caracterização de 
operação de crédito, na hipótese de a negociação 
do título se dar com deságio: 

Alerte-se, sem embargo, que, na hipótese de o tí-
tulo da dívida agrária ser negociado com deságio 
(isto é, por montante inferior ao seu valor nominal, 
acrescido dos juros remuneratórios devidos até a 
data da transação, inclusive o pro rata), resta ca-
racterizada a operação de crédito, nos termos do 
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art. 29, inciso III da LRF10. Em tais condições, deve-
-se observar o regime normativo do Capítulo VII da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as dispo-
sições da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.   

Em tais condições, deve-se observar o regime nor-
mativo do Capítulo VII da Lei de Responsabilidade Fis-
cal, bem como as disposições da Resolução nº 43/2001 
do Senado Federal, que, em seu art. 15, veda a con-
tratação de operações de crédito nos últimos 120 dias 
antes do final do mandato do prefeito municipal: 

Art. 15. É vedada a contratação de operação de 
crédito nos 120 (cento e vinte) dias anteriores ao 
final do mandato do Chefe do Poder Executivo do 
Estado, do Distrito Federal ou do Município. (NR) 

(Redação dada ao caput pela Resolução SF nº 32, 
de 12.06.2006, DOU 13.07.2006 ). 

§ 2º No caso de operações por antecipação de 
receita orçamentária, a contratação é vedada no 
último ano de exercício do mandato do chefe do 
Poder Executivo. 

Apenas como mera complementação, vale men-
cionar que, afastada a natureza dessa negociação do 
título como ARO, o prazo aplicável é o de 120 antes 
do encerramento do mandato, não se estendendo a 
vedação, portanto, à integralidade do último ano do 
mandato, conforme previsto nos arts. 5º e art. 15, caput 
e §2º da RSF n° 43/200114 e no art. 38, IV, “b”, da LRF. 

Merece, por fim, destaque o alerta contido na 
manifestação inicial da CGM – Informação 615/20, 
relativo à necessidade de avaliação, caso a caso, da 
vantajosidade da operação de antecipação de recei-
ta, pela negociação das referidas TDA´s, insuscetível 
de apreciação em sede de consulta, dada a diversi-
dade dos condicionantes para essa decisão: 

Entendemos que se assim se proceder estará ca-
racterizada a antecipação de receita. Pois o valor 
de face do título não é resgatado na sua inte-
gralidade, pois há deságio na venda do papel 
financeiro, antecipando-se a fruição da liquidez.  

Se este resgate é antecipado, financeiramente, 
poderá ser favorável ou danoso às finanças da 
Administração Pública municipal, e somente o 
caso concreto poderá revelar.  

Uma resposta, em tese, guardaria a possibilida-
de da viabilizar a malversação dos recursos, em 
face da liquidação antecipada dos TDA’s.  

Por hipótese, se houver deságio significativo dos 
títulos e, evidentemente, se foi alienado para o 
Município pelo valor de face, haveria prejuízos 
significativos à municipalidade nesta antecipação.  

Em resumo, depende da análise da capitalização 
do recebimento dos TDA’s e a data das suas li-
quidações pelo deságio que, eventualmente, se 
realizar na operação (fl. 5 da peça 11).

3. Face ao exposto, voto no sentido de que a 
presente consulta seja conhecida e, no mérito, res-
pondida nos seguintes termos:  

1. É possível a negociação no mercado financei-
ro de TDAs recebidos como pagamento ITR pelo 
Município, que possuam vencimentos futuros e 
liberados na CETIP (“TDAs cetipadas”), integra-
dora do mercado financeiro B3, desde que se-
jam observados os regulamentos do mercado 
financeiro aplicáveis às transações, o regime 
normativo das instituições financeiras e do Te-
souro Nacional específico quanto a esses valores 
mobiliários, bem como as disposições financeiras 
da Lei nº 4.320/64 e da LC nº 101/2000 (LRF) e a 
análise da vantajosidade dessa operação. 

2. O ingresso decorrente da negociação dos TDAs 
no mercado financeiro e a consequente conversão 
em espécie desses títulos, antes do seu vencimen-
to, deve ser classificado como receita de capital, nos 
termos do art. 11, § 2º da Lei nº 4.320/1964, veda-
da sua aplicação para o financiamento de despesa 
corrente, nos termos do art. 44 da LRF, salvo se des-
tinada por lei aos regimes de previdência social.  

3. A negociação de títulos da dívida agrária 
(TDA) com deságio, ainda que não constitua 
operação de crédito por antecipação de receita 
(ARO), caracteriza-se como operação de crédito, 
nos termos do art. 29, III da LRF, o que submete 
o Município às disposições contidas no seu Ca-
pítulo VII, bem como à Resolução nº 43/2001 do 
Senado Federal, que veda a contratação de ope-
rações de crédito nos últimos 120 dias antes do 
final do mandato do prefeito municipal. 

3. Em qualquer hipótese, por se tratar de produ-
to da arrecadação de impostos, tais recursos de-
vem integrar a base de cálculo dos índices com 
ações e serviços públicos de saúde (ASPS) e ma-
nutenção e desenvolvimento do ensino (MDE). 

Determino, após o trânsito em julgado da decisão, 
a remessa dos autos à Escola de Gestão Pública para os 
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pertinentes registros no âmbito de sua competência, 
prevista pelo art.175-D do Regimento Interno, e, pos-
teriormente, à Diretoria de Protocolo, ficando desde 
já autorizado o encerramento do processo, nos termos 
do art. 398, § 1º e art. 168, VII, do Regimento Interno.  

viStoS, relatados e discutidos,  

aCordaM 

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBU-
NAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos ter-
mos do voto do Relator, Conselheiro IVENS ZSCHO-
ERPER LINHARES, por maioria absoluta, em: 

I – Conhecer a presente Consulta, para no mérito, 
respondê-la nos seguintes termos:  

1. É possível a negociação no mercado financeiro 
de TDAs recebidos como pagamento ITR pelo Muni-
cípio, que possuam vencimentos futuros e liberados 
na CETIP (“TDAs cetipadas”), integradora do mer-
cado financeiro B3, desde que sejam observados os 
regulamentos do mercado financeiro aplicáveis às 
transações, o regime normativo das instituições fi-
nanceiras e do Tesouro Nacional específico quanto 
a esses valores mobiliários, bem como as disposições 
financeiras da Lei nº 4.320/64 e da LC nº 101/2000 
(LRF) e a análise da vantajosidade dessa operação. 

2. O ingresso decorrente da negociação dos TDAs 
no mercado financeiro e a consequente conversão 
em espécie desses títulos, antes do seu vencimento, 
deve ser classificado como receita de capital, nos ter-
mos do art. 11, § 2º da Lei nº 4.320/1964, vedada sua 
aplicação para o financiamento de despesa corren-
te, nos termos do art. 44 da LRF, salvo se destinada 
por lei aos regimes de previdência social.  

3. A negociação de títulos da dívida agrária (TDA) 
com deságio, ainda que não constitua operação de 
crédito por antecipação de receita (ARO), caracteriza-

-se como operação de crédito, nos termos do art. 29, 
III da LRF, o que submete o Município às disposições 
contidas no seu Capítulo VII, bem como à Resolução 
nº 43/2001 do Senado Federal, que veda a contrata-
ção de operações de crédito nos últimos 120 dias an-
tes do final do mandato do prefeito municipal. 

4. Em qualquer hipótese, por se tratar de produ-
to da arrecadação de impostos, tais recursos devem 
integrar a base de cálculo dos índices com ações e 
serviços públicos de saúde (ASPS) e manutenção e 
desenvolvimento do ensino (MDE). 

II - determinar, após o trânsito em julgado da deci-
são, a remessa dos autos à Escola de Gestão Pública para 
os pertinentes registros no âmbito de sua competência, 
prevista pelo art.175-D do Regimento Interno, e, pos-
teriormente, à Diretoria de Protocolo, ficando desde já 
autorizado o encerramento do processo, nos termos do 
art. 398, § 1º e art. 168, VII, do Regimento Interno.  

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NES-
TOR BAPTISTA, ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, JOSE 
DURVAL MATTOS DO AMARAL e IVENS ZSCHOER-
PER LINHARES (vencedor) e o Auditor THIAGO BAR-
BOSA CORDEIRO.  

O Auditor CLÁUDIO AUGUSTO KANIA (vencido) 
votou pelo não conhecimento da presente Consulta. 

Presente a Procuradora Geral do Ministério Pú-
blico junto ao Tribunal de Contas, VALERIA BORBA. 

Tribunal Pleno, 23 de fevereiro de 2022 – Sessão 
Ordinária (por Videoconferência) nº 5. 

ivenS ZSCHoerPer LinHareS 
Conselheiro Relator  

ivan LeLiS BoniLHa 
Vice-Presidente no exercício da Presidência  

notas
(1) Decreto nº 59.443/1966, substituído pelo Decreto nº 95.714/1988. 

(2) Art. 17. A Secretaria da Receita Federal poderá, também, celebrar convênios com: 

I - órgãos da administração tributária das unidades federadas, visando delegar competência para a cobrança e o lançamento do itr; 

(3) Nos termos do art. 22, inciso I da Constituição, compete privativamente à União legislar sobre direito agrário.

 Além dos dispositivos extensamente indicados, calha destacar que o art. 156, inciso II do Código Tributário Nacional admite a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário. 
Ademais, embora restrita a bens imóveis, o inciso XI trata da hipótese de dação em pagamento. 

(4) Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: (...) III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. 

(5) Disponível na internet via: https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/perguntas-frequentes/dividapublica/titulos-da-divida-agraria-tda  

(6) Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: (...) 
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triBUnaL de JUStiÇa do diStrito  
FederaL e doS territÓrioS

ordem cronológica – Lei orçamentária –  
despesas de exercícios anteriores

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. 
VIA ELEITA ADEQUADA. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. 
EXERCÍCIOS ANTERIORES. FONTES DE RECURSOS 
DISTINTAS. PROVA DA PRETERIÇÃO. CATEGORIA 
ORÇAMENTÁRIA RESPECTIVA. INOCORRÊNCIA. 1. O 
mandado de segurança é via eleita adequada para discutir 
obediência à ordem cronológica de pagamento, haja vista 
não se confundir com meio processual substitutivo de 
ação de cobrança. 2. O orçamento público é executado 
de acordo com a lei orçamentária anual. Dessa forma, as 
dívidas que ultrapassam o exercício financeiro são incluídas 
em pagamentos de “exercícios anteriores”. Assim, 
possuem fontes de recursos e classificação por unidade 
de pagamento distintas e apartadas do orçamento 
anual convencional. 3. A prova pré-constituída quanto à 
ordem de preterição deve ser feita em relação à categoria 
orçamentária respectiva. 4. Ordem denegada.
(Acórdão 1396284, 07221364620218070000, Relator: 
FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1ª Câmara Cível, 
data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 
10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTáRIO

triBUnaL de JUStiÇa do eStado de GoiÁS

Progressão funcional – reserva do possível – 

necessária demonstração

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. DIFERENÇAS 

DEVIDAS. RECUSA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO 

DE RESERVA DO POSSÍVEL E FALTA DE RECURSOS 

FINANCEIROS. A real insuficiência de recursos 

alegada pelo Poder Público deve ser efetivamente 

demonstrada, não sendo admitido que as teses de 

limitação orçamentária ou o princípio da reserva 

do possível sejam utilizadas como escusa genérica 

para a omissão municipal em fazer cumpri direito 

de servidor, previsto em lei. REMESSA NECESSÁRIA E 

APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> 

Recursos -> Apelação / Remessa Necessária 5438636-

36.2019.8.09.0051, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR 

JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, 

julgado em 28/03/2022, DJe  de 28/03/2022)
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DívIDA ATIvA NãO TRIBuTáRIA – DAÇãO EM pAgAMENTO 
– IMóvEL DOADO pELO MuNICípIO – CONSIDERAÇõES

a administração questiona sobre a pos-
sibilidade de aceitar parte de imóvel por ela 
mesma doado, hoje de propriedade de uma 
entidade sem fins lucrativos, para fazer fren-
te a valor inscrito em dívida ativa decorrente 
de ajustes de natureza convenial, pela via da 
dação em pagamento.

resposta:

Fundamentação legal:

– Legislação municipal.

No que tange à dívida ativa tributária, o Códi-
go Tributário Nacional prevê, em seu art. 156, XI, a 
possibilidade de dação em pagamento, desde que 
haja lei local regulamentando a questão. Todavia, 
na seara dos ajustes conveniais, não existe norma 
geral nesse sentido.

A Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, ao 
analisar tal situação, entendeu pela possibilidade de 
compensação de dívida ativa decorrente de repas-
ses de recursos com a dação de pagamento de bens 
imóveis, mas estabeleceu uma série de requisitos 
para a validade do negócio jurídico(1):

PARECER Nº: 15.966/2018/CJ/AGE-AGE

ASSUNTO: dação de bem imóvel em pagamento 
de dívida oriunda de convênio administrativo.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊ-
NIOS ADMINISTRATIVOS. CONVÊNIO DE SAÍDA. 
IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO 
DOS RECURSOS TRANSFERIDOS ATUALIZADOS. 
DECRETO N. 43.635/2003 E ATUAL DECRETO N. 
46.319/2013. ModaLidade de eXtinÇÃo da 
oBriGaÇÃo. daÇÃo eM PaGaMento. AUSÊN-
CIA DE PREVISÃO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁ-
RIA. FINALIDADE ESPECÍFICA. OBJETO DETER-
MINADO. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 18 
DA CEMG. LEI ESTADUAL N. 14.699/2003 COM 
ALTERAÇÕES DA LEI N. 22.549/2017. REQUISI-
TOS. ATENDIMENTO. DECRETO N. 46.467/2014 E 

LEI ESTADUAL N. 22.257/2016. PARECER AGE N. 
15.180/2012 E NOTA JURÍDICA COMPLEMENTAR 
N. 3.433/2013. ATUALIZAÇÃO DE ENTENDIMEN-
TO.

a aceitação de dação de imóvel em pagamento 
como forma de extinção da obrigação de devo-
lução de recursos transferidos voluntariamente 
mediante convênio, em caso de irregularidades 
na execução, é medida excepcional, sujeitando-
-se à verificação da viabilidade econômico-fi-
nanceira, conveniência e oportunidade em cada 
caso, de modo a não vulnerar princípios orça-
mentários, não prejudicar planejamentos e pro-
gramas governamentais nem violar princípios e 
regras gerais de licitação.

em havendo decisão administrativa favorável à 
aceitação de dação de imóvel em pagamento, 
deve ser editada lei autorizadora, em respeito 
ao teor do art. 18 da Constituição Estadual, não 
podendo ser olvidada a análise quanto à lei de 
licitações e devem ser atendidos os requisitos 
do art. 4º da Lei Estadual n. 14.699/2003, com 
a redação da Lei n. 22.549/2017, visto que, se 
houvesse expressa autorização legal para o caso, 
idêntica disciplina haveria de ser estabelecida.

No caso concreto, além dos requisitos expostos 
nos parágrafos anteriores, deve ser atualizado 
o valor a ser devolvido para confrontar com a 
avaliação do terreno, já validada pela Diretoria 
Central de Gestão de Imóveis e, se se entender 
necessário, atualizar a avaliação do imóvel tam-
bém, considerando-se, para fim de quitação 
da dívida, apenas o valor do terreno, visto que 
é o que autoriza o art. 1º da Lei Municipal n. 
1.237/2016 a dar em pagamento - “terreno ur-
bano com área de 4.144,00 m2 (...) matrícula 
12.566, destinado ao funcionamento da Escola 
Estadual Nossa Senhora da Lapa” - e não há do-
cumento que dê conta de que o prédio construí-
do no terreno e onde funciona a Escola Estadual 
não tenha sido construído com recursos do pró-
prio Estado, além de a benfeitoria não ter sido 
averbada junto ao Registro, conforme Certidão 
do Cartório Imobiliário da Comarca de Araçuaí.

Tomadas essas providências, deve ser certifica-
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da, pela SEF, a viabilidade econômico-financei-
ra, a conveniência e oportunidade, bem como 
proceder à lavratura do Termo de Recebimento 
do bem imóvel mediante dação em pagamen-
to, fazendo dele constar todas as exigências do 
art. 4º da Lei n. 14.699/2003, incidente, por ana-
logia, à espécie. (Destacou-se.)

Veja que a medida tem aplicação bastante excep-
cional, cabendo à Administração demonstrar a via-
bilidade econômico-financeira do negócio, a conve-
niência e a oportunidade no recebimento do bem e 
a demonstração de que a dação em pagamento não 
vai vulnerar princípios orçamentários ou prejudicar 
planejamentos e programas governamentais. Isso 
tudo, além de exigências procedimentais, como a 
autorização legislativa e regularização do negócio.

Nesse panorama, a demonstração de que há con-
veniência e oportunidade em receber o imóvel resta 
bastante questionável. Isso porque ele já foi objeto 
de doação pelo próprio município. 

Em manifestação em situação similar, o Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, apesar de não 
ter sido conclusivo, deu a entender que não haveria 
interesse público no recebimento em pagamento de 
imóvel doado pela própria Administração:

PROCESSO: TC-00020892.989.18-7

Por sua vez, o Município de Bauru esclareceu que 
todo e qualquer repasse para a entidade ACOP foi 
suspenso assim que as prestações de contas foram 
sendo julgadas irregulares, rescindindo-se os termos 

de colaboração celebrados. Assim, foram adotadas 
todas as providências no âmbito administrativo 
buscando a proteção e o ressarcimento do erário.

Do ponto de vista jurídico, a Procuradoria orien-
tou que fosse desconstituído o Termo de Transa-
ção, entre o Município de Bauru, a ACOP e o Mi-
nistério Público do Trabalho – MPT, uma vez que 
há indícios de ilegalidade no ajuste, dentre eles, 
o fato de a entidade se comprometer a efetuar 
dação em pagamento de imóvel doado pelo Mu-
nicípio, em razão das dívidas existentes com o 
Poder Público. referida dação passou em análise 
pela Comissão prevista na Lei Municipal nº 5.513, 
de 18 de dezembro de 2007, a qual opinou pela 
impossibilidade de recebimento de imóvel doa-
do pelo próprio Município. Diante desses fatos, 
o Secretário dos Negócios Jurídicos encaminhou 
ofício ao MPT requerendo a desconstituição do 
título executivo extrajudicial. Dessa forma, no 
momento, o Município está aguardando resposta 
do Ministério Público do Trabalho para posterior 
ingresso na via judicial, se for o caso, uma vez que 
todas as tratativas de composição amigável com a 
Ação Comunitária São Francisco de Assis restaram 
infrutíferas. (Destacou-se.)

Diante desse panorama, não se recomenda a acei-
tação do terreno previamente doado como dação em 
pagamento sem que antes seja realizada consulta ao 
órgão de controle externo sobre a legalidade da pro-
posta. De qualquer forma, a viabilidade do negócio 
jurídico dependerá de demonstração inequívoca por 
parte do município de que o recebimento do imóvel 
em questão configura interesse público.

nota
 (1) Recomenda-se a leitura integral do parecer, para melhor compreensão dos requisitos apresentados. Disponível em: https://www.sigconsaida.mg.gov.br/wp-content/uploads/arquivos/pareceres/
parecer_age_15966_Possibilidade_excepcional_dacao_pgto_extino_obrigacao_devolucao_recursos_transf.voluntaria.pdf.
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