
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de 

Pinheiros, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do Senhor Iverlan 

Moreira Barbosa, ordenador de despesas.  

Após a análise inicial, foi elaborado o Relatório Técnico 00180/2019-4 e a Instrução 

Técnica Inicial 00331/2019-6, sugerindo a citação do responsável. Nesse sentido, 

acompanhando o entendimento, foi feita a citação do gestor (Decisão SEGEX 

00316/2019-1 e Termo de Citação 00555/2019-7). 

Apresentadas as justificativas pelo responsável, o relator encaminhou os autos ao 

Núcleo de Contabilidade e Economia para instrução conclusiva, que, após análise 

dos argumentos e documentos apresentados, opinou pela manutenção do indicativo 

de irregularidade descrito no item 5.1.3 do RT 00180/2019-4: aumento de despesa 

com pessoal pelo titular do poder nos últimos 180 dias de mandato (item 2.3 da ITC 
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03455/2019-1), com proposta para julgamento irregular das contas do gestor, na 

forma do art. 84, inciso III, da LC 621/2012. Em parecer ministerial o Ministério 

Público de Contas anuiu ao posicionamento da área técnica, pugnando pela 

irregularidade das contas.  

Incluído na pauta da 34ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, ocorrida em 

02/10/2019, o gestor apresentou sustentação oral e, em atendimento à 

determinação do relator, vieram os autos a este Núcleo de Controle Externo para a 

devida análise e manifestação, considerando as notas taquigráficas, memoriais e 

documentos juntados aos autos, o que faremos a seguir. 

 

2 ANÁLISE 

Por ocasião da defesa oral, realizada pelo Sr. Iverlan Moreira Barbosa, conforme 

Notas Taquigráficas 00271/2019-8 e Memorial 00213/2019-5, bem como a Peça 

Complementar 26255/2019-1, foram apresentadas a esta Corte de Contas as razões 

de justificativas do gestor, a fim afastar o indicativo de irregularidade, que ensejou a 

sugestão para julgamento irregular das contas da Câmara Municipal de Pinheiros 

para o exercício de 2018.  

DO INDICATIVO DE IRREGULARIDADE 

2.1 AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR DO PODER NOS 

ÚLTIMOS 180 DIAS DE MANDATO (ITEM 5.1.3 do RT 00180/2019-4) 

No que tange à irregularidade descrita neste item, que trata do aumento de despesa 

com pessoal pelo titular do poder nos últimos 180 dias de mandato, o gestor afirma 

que, por equívoco, foi omitido na defesa encaminhada por meio da Resposta 

Comunicação 00769/2019-4, Defesa Justificativa 00785/2019-3 e Peça 

Complementar 14920/2019-2 que o aumento de despesa com pessoal verificado a 

partir do mês de agosto de 2018 se deu em razão da Lei Municipal 1.378/2018, de 

02/08/2018, que dispôs sobre a Revisão Geral Anual do servidores públicos 

municipais.  
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Em documento constante da Peça Complementar 26255/2019-1 temos cópia da 

referida Lei Municipal, autorizando a concessão de revisão geral anual, na forma do 

artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, no percentual de 3.55% (três vírgula 

cinquenta e cinco por cento), a partir de 01/07/2018, correspondente ao índice de 

inflação acumulado no período de outubro/2016 a maio/2018, conforme INPC.  

Alega, ainda, o gestor, que, editada a referida lei, de iniciativa do chefe do Poder 

Executivo, houve sua aplicação aos servidores e agentes políticos da Câmara 

Municipal, na forma do artigo 1º, que reproduzimos a seguir: 

 

Corroborando a justificativa apresentada, temos o Parecer/Consulta 046/2004, deste 

Tribunal de Contas, acerca de que leis infraconstitucionais não criam, e nem podem 

criar, obstáculos ao direito à revisão geral anual dos agentes públicos, na forma da 

regra estabelecida pelo Artigo 37, inciso X, da CF (também citado pelo gestor em 

sua defesa).   

Assim, além do argumento já oferecido pelo gestor acerca da concessão de abono 

salarial em dezembro de 2018, considerado como valor a ser deduzido, temos o 

percentual relativo à revisão geral anual, na forma do art. 37, inciso X, da CF, que, 

conforme lei municipal, acresceu a folha do legislativo municipal em 3,55%, devendo 

ser desconsiderado no cômputo da folha de pessoal, para relevar o indicativo de 
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aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder nos últimos 180 dias de 

mandato em descumprimento ao artigo 21 da LRF.   

Desse modo, tendo em vista as informações prestadas, bem como a documentação 

comprobatória apresentada, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade.  

 

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Ante o exposto, propõe-se acolher as razões de defesa, submetendo à consideração 

superior a seguinte proposta de encaminhamento: 

 Julgar REGULAR a prestação de contas anual de gestão do Sr.  IVERLAN 

MOREIRA BARBOSA, no exercício das funções de ordenador de despesas da 

Câmara Municipal de Pinheiros, no exercício de 2018, na forma do artigo 84, 

inciso I, da Lei Complementar Estadual 621/2012. 

 

Vitória, 15 de outubro de 2019. 

 

VIVIANE COSER BOYNARD 
Auditora de Controle Externo  
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