
ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO GERSON DOS SANTOS SICCA 

PROCESSO Nº: @PCP 21/00131413
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Joinville
RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Joinville, Udo Döhler
ASSUNTO: Prestação  de  Contas  do  Prefeito  referente  ao  exercício  de

2020

PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  PREFEITO. MANUTENÇÃO  E
DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO.  LIMITE  MÍNIMO
CONSTITUCIONALMENTE  ESTABELECIDO.  DESCUMPRIMENTO.
RESTRIÇÃO.  CONTEXTO  DA  PANDEMIA.  SUSPENSÃO  DAS  AULAS
PRESENCIAIS. DIRETRIZES SANITÁRIAS. REDUÇÃO DAS DESPESAS
DE  CUSTEIO  COMPROVADA.  PRECEDENTES.  FRUSTRAÇÃO  DE
DESPESAS  DE  CAPITAL. APROVAÇÃO  DAS  CONTAS  COM
RESSALVAS.
O descumprimento da aplicação de, no mínimo, 25% da receita decorrente
de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção
e desenvolvimento do ensino, conforme disposto no art. 212 da Constituição
Federal,  enseja  a  emissão  de  Parecer  Prévio  pela  rejeição  das
contas, consoante o art.  9°,  VI,  da  Decisão  Normativa  nº  TC-06/2008.
Todavia, considerando o contexto da pandemia no exercício de 2020, que
teve  suspensão  das  aulas  presenciais  por  longo  período,  e  tendo  sido
demonstrado o efeito na redução de despesas de custeio da rede de ensino
cumulado com redução nos gastos com investimentos (despesas de capital)
em valor superior ao faltante para o atingimento do mínimo constitucional, a
restrição é ressalvada. Entendimento do Plenário da Corte. Formação de
autos  apartados  para  acompanhar  a  aplicação  dos  recursos  que  se
deixaram de aplicar  em 2020,  bem como avaliar  a execução do salário-
educação.

PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  PREFEITO.  LEI  DE  RESPONSABILIDADE
FISCAL.  OBRIGAÇÕES  CONTRAÍDAS  NOS  DOIS  ÚLTIMOS
QUADRIMESTRES  DO  MANDATO.  INSUFICIÊNCIA  FINANCEIRA.
VALOR ÍNFIMO. RESSALVA. 
A assunção de obrigações de despesas nos dois últimos quadrimestres do
mandato  sem  disponibilidade  financeira  suficiente,  ausente  qualquer
circunstância  excepcional  que  demonstre  seja  o  descumprimento  da  Lei
decorrente de causas externas invencíveis, constitui irregularidade que pode
ensejar recomendação de rejeição das contas pela Câmara Municipal. Em
exercícios anteriores o Tribunal Pleno tolerou valores que não excedessem
10 (dez) dias de arrecadação. Considerada essa circunstância, embora isso
não signifique a manutenção do critério para as contas em análise neste
exercício, a fim de garantir a justa ponderação do resultado do exercício é
possível  tolerar  valores  ínfimos,  que  claramente  não  comprometam  as
finanças do exercício posterior.

FUNDEB. SALDO  REMANESCENTE  DO  EXERCÍCIO  ANTERIOR.
UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE. PRIMEIRO TRIMESTRE.
ABERTURA  DE  CRÉDITO  ADICIONAL. DESCUMPRIMENTO.
RECOMENDAÇÃO. 
O saldo de recursos do Fundeb remanescente do exercício anterior deve
ser  utilizado no  1º (primeiro)  trimestre  do  exercício  imediatamente
subsequente ao  recebimento,  mediante  abertura  de  crédito
adicional. Sendo o saldo não utilizado de pequena monta, em comparação
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com o total dos recursos recebidos no exercício, a recomendação para a
correção da irregularidade é medida suficiente.

EDUCAÇÃO.  PLANO  NACIONAL  DE  EDUCAÇÃO  (PNE).  PLANO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. META 1. EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE.
NÃO ATINGIMENTO. PRAZO NÃO EXAURIDO. RECOMENDAÇÃO.
Diante do não atingimento da meta 1 dos Planos Nacional e Municipal de
Educação quanto ao dever de oferta mínima de vagas em creche, cabe
recomendação ao gestor para que adote providências tendentes a garantir o
alcance da meta estabelecida para o atendimento em creche. Observado o
prazo  para  implementação  da  meta  nos  termos  do  Plano  Municipal  de
Educação, sendo adequado que a Unidade fixe metas intermediárias para
garantir a evolução do atendimento e, por conseguinte, o alcance da meta
ao final do Plano.

EDUCAÇÃO.  PLANO  NACIONAL  DE  EDUCAÇÃO  (PNE).  PLANO
MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO.  META  1.  EDUCAÇÃO  INFANTIL.
UNIVERSALIZAÇÃO  DA  PRÉ-ESCOLA.  DESATENDIMENTO.
RECOMENDAÇÃO.  TENDÊNCIA  DE  QUEDA.  COMUNICAÇÃO  AO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E AO CONSELHO TUTELAR.
Observado o descumprimento da meta 1 dos Planos Nacional e Municipal
de  Educação  quanto  ao  dever  de  universalização  da  pré-escola,  cabe
recomendação  ao  gestor,  alertando-o  sobre  a  gravidade  da  situação  e,
diante da tendência de queda da taxa de atendimento e possível negação
do  direito  subjetivo  de  crianças  que  se  encontram  na  idade  do  ensino
obrigatório, cabe comunicação ao Ministério Público Estadual e ao Conselho
Tutelar, para as providências cabíveis. 
.

DEMONSTRAÇÕES  CONTÁBEIS.  IMPROPRIEDADES.  RELEVÂNCIA
NÃO  CARACTERIZADA.  CONFIABILIDADE  NÃO  COMPROMETIDA.
RECOMENDAÇÃO.
As impropriedades contábeis, quando possuam baixa expressão monetária,
pouca  relevância  percentual  em  relação  à  receita  orçamentária  e  não
produzam  repercussões  que  possam  macular  a  higidez  das  contas
apresentadas  não  comprometem  a  confiabilidade  das  informações  do
Balanço Geral Anual, sendo suficiente a recomendação para a adoção de
providências para sua prevenção e correção.

I – RELATÓRIO

Tratam os autos de Prestação de Contas do Prefeito Municipal de Joinville

referente ao exercício de 2020, de responsabilidade do Sr. Udo Döhler, ora submetida por

este Relator ao Egrégio Plenário do Tribunal de Contas de Santa Catarina, em virtude da

competência prevista no art. 31 da Constituição Federal, pelo art. 113 da Constituição do

Estado de Santa  Catarina  e  pelos  arts.  1º,  II,  e  50 da Lei  Complementar  (estadual)  nº

202/2000.

Em atenção ao disposto no art. 7º da Instrução Normativa nº TC-0020/2015, o

Prefeito Municipal de Joinville remeteu a este Tribunal o balanço anual consolidado e as

informações dos registros contábeis e de execução orçamentária do Município,  os quais
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foram  analisados  pela  Diretoria  de  Contas  de  Governo  (DGO),  por  meio  do  Relatório

Técnico nº 28/2021, cuja análise terminou por apontar as seguintes restrições:

11.1 RESTRIÇÕES DE ORDEM CONSTITUCIONAL

11.1.1 Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino no valor de

R$  292.757.675,27,  representando  22,43% da  receita  com  impostos

incluídas as transferências de impostos (R$ 1.305.100.830,34),  quando o

percentual constitucional de  25,00% representaria gastos da ordem de  R$

326.275.207,59,  configurando,  portanto,  aplicação  a  menor  de  R$

33.517.532,32 ou 2,57%, em descumprimento ao artigo 212 da Constituição

Federal (item 5.2.1).

11.1.2  Reincidência  na  realização  de  despesas com Entidades Privadas

com  fins  lucrativos  (CRECHES),  no  montante  de  

R$  6.817.288,53,  contabilizadas  no  elemento  de  despesa  39,

função/subfunção 12.365 (FR 01), em desacordo ao estabelecido no artigo

213  da  Constituição  Federal  (Doc.  12  dos  Anexos  do  Relatório  de

Instrução).

11.2 RESTRIÇÕES DE ORDEM LEGAL

11.2.1 Obrigações de despesas liquidadas até 31 de dezembro de 2020

contraídas pelo Poder Executivo sem a correspondente disponibilidade de

caixa  de  RECURSOS  NÃO  VINCULADOS  e  VINCULADOS  para

pagamento  das  obrigações,  deixando  a  descoberto  DESPESAS  NÃO

VINCULADAS  no  montante  de  R$  -28.368.933,65,  e  DESPESAS

VINCULADAS às Fontes de Recursos (FR 31 – R$ -10.055,47 e FR 32 – R$

-1.561,01), no montante de R$ -11.616,48, evidenciando o descumprimento

ao artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF (Item 9).

11.2.2 Aplicação parcial no valor de R$ 188.712,78, no primeiro trimestre de

2020,  referente  aos  recursos  do  FUNDEB  remanescentes  do  exercício

anterior  no  valor  de  R$  556.496,77,  mediante  a  abertura  de  crédito

adicional, em descumprimento ao estabelecido no § 2º do artigo 21 da Lei

nº 11.494/2007 (item 5.2.2, limite 3).

11.2.3 Valores impróprios lançados em Contas Contábeis com Atributo F, no

montante de R$ 5.141.407,16, registrado na conta 113510600 – Depósitos

Transferidos (R$ 4.195.924,47) e 111111900 – Bancos Conta Movimento -

demais  contas  (R$  945.482,69),  superestimando  o  Ativo  Financeiro  do

Município, em afronta ao disposto nos artigos 35 e 85 da Lei nº 4.320/64

(Item 4.2 e Docs. 13, 14 e 31 dos Anexos do Relatório de Instrução).
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11.2.4  Constatada  a  realização  de  outras  operações  equiparadas  a

operações  de  créditos,  vedadas  pelo  art.  37  da  Lei  Complementar  nº

101/2000, relativamente a: I – captação de recursos a título de antecipação

de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem

prejuízo do disposto no § 7º do art. 150 da Constituição Federal – Valor: R$

16.655.782,18. (Item 3.3, Quadro 04)

11.2.5  Despesas de aportes  para cobertura  do deficit  atuarial  realizadas

pela Prefeitura e Câmara Municipal com indicativo de Fonte de Recursos 05

– Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial ao RPPS, quando deveriam ser

realizadas por meio de Fonte de Recurso Ordinário, conforme Tabela  da

Destinação   da   Receita   Pública  –  aplicável   ao  exercício   de   2020,

disponível  no  Sistema e-Sfinge  Captura – tabela  de  download  2020,  em

desacordo  com o  artigo  85  da Lei  nº  4.320/64. (Obs. (**) no Quadro

“Cálculo Detalhado do Resultado Financeiro por especificações de Fonte de

Recurso” no Apêndice deste Relatório)

11.2.6 Balanço Consolidado não demonstrando adequadamente a situação

patrimonial  do  Município  em 31  de  dezembro  de  2020,  em virtude  das

inconsistências contábeis apuradas pela Auditoria Financeira (Relatório nº

462/2021), em especial a distorção de valor item 3.1.8, cuja inconsistência

representou 52,03% do Ativo Total registrado ao final do exercício de 2020

no Balanço Patrimonial do Município de Joinville, contrariando o artigo 85 da

Lei nº 4.320/64 (Item  4.5).

Com base no referido relatório, determinei o retorno dos autos à DGO para

que  fosse  oportunizada  a  manifestação  do  responsável,  nos  termos  do  art.  52  da  Lei

Orgânica  desta  Corte  de  Contas  (Despacho  nº  1062/2021).  O  responsável  apresentou

justificativas em face das irregularidades apontadas. 

A  DGO  realizou  nova  análise  e  emitiu  o  Relatório  Técnico  nº  407/2021,

apontando a permanência das seguintes restrições:

11.1 RESTRIÇÕES DE ORDEM CONSTITUCIONAL

11.1.1 Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino no valor de

R$  292.757.675,27,  representando  22,43% da  receita  com  impostos

incluídas as transferências de impostos (R$ 1.305.100.830,34),  quando o

percentual constitucional de  25,00% representaria gastos da ordem de  R$

326.275.207,59,  configurando,  portanto,  aplicação  a  menor  de  R$
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33.517.532,32 ou 2,57%, em descumprimento ao artigo 212 da Constituição

Federal (itens 1.2.1.1 e 5.2.1).

11.1.2  Reincidência  na  realização  de  despesas com Entidades Privadas

com  fins  lucrativos  (CRECHES),  no  montante  de  

R$  6.817.288,53,  contabilizadas  no  elemento  de  despesa  39,

função/subfunção 12.365 (FR 01), em desacordo ao estabelecido no artigo

213 da Constituição Federal (Doc. 12 dos Anexos do Relatório de Instrução

e item 1.2.1.2).

11.2 RESTRIÇÕES DE ORDEM LEGAL

11.2.1 Obrigações de despesas liquidadas até 31 de dezembro de 2020

contraídas pelo Poder Executivo sem a correspondente disponibilidade de

caixa  de  RECURSOS  NÃO  VINCULADOS  e  VINCULADOS  para

pagamento  das  obrigações,  deixando  a  descoberto  DESPESAS  NÃO

VINCULADAS  no  montante  de  R$  -28.368.933,65,  e  DESPESAS

VINCULADAS às Fontes de Recursos (FR 31 – R$ -10.055,47 e FR 32 – R$

-1.561,01), no montante de R$ -11.616,48, evidenciando o descumprimento

ao artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF (Itens 1.2.2.1 e 9).

11.2.2 Aplicação parcial no valor de R$ 188.712,78, no primeiro trimestre de

2020,  referente  aos  recursos  do  FUNDEB  remanescentes  do  exercício

anterior  no  valor  de  R$  556.496,77,  mediante  a  abertura  de  crédito

adicional, em descumprimento ao estabelecido no § 2º do artigo 21 da Lei

nº 11.494/2007 (itens 1.2.2.2 e 5.2.2, limite 3).

11.2.3 Valores impróprios lançados em Contas Contábeis com Atributo F, no

montante de R$ 4.953.607,16, registrado na conta 113510600 – Depósitos

Transferidos (R$ 4.008.124,47) e 111111900 – Bancos Conta Movimento -

demais  contas  (R$  945.482,69),  superestimando  o  Ativo  Financeiro  do

Município, em afronta ao disposto nos artigos 35 e 85 da Lei nº 4.320/64

(Itens 1.2.2.3, 4.2 e Docs. 13 e 31 dos Anexos do Relatório de Instrução).

11.2.4  Despesas de aportes  para cobertura  do deficit  atuarial  realizadas

pela Prefeitura e Câmara Municipal com indicativo de Fonte de Recursos 05

– Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial ao RPPS, quando deveriam ser

realizadas por meio de Fonte de Recurso Ordinário, conforme Tabela  da

Destinação   da   Receita   Pública  –  aplicável   ao  exercício   de   2020,

disponível  no  Sistema e-Sfinge  Captura – tabela  de  download  2020,  em

desacordo  com o  artigo  85  da Lei  nº  4.320/64. (Obs. (**) no Quadro

Processo: @PCP 21/00131413 – COE/GSS - 1364/2021 5



ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO GERSON DOS SANTOS SICCA 

“Cálculo Detalhado do Resultado Financeiro por especificações de Fonte de

Recurso” no Apêndice deste Relatório e item 1.2.2.5)

11.2.5 Balanço Consolidado não demonstrando adequadamente a situação

patrimonial  do  Município  em 31  de  dezembro  de  2020,  em virtude  das

inconsistências contábeis apuradas pela Auditoria Financeira (Relatório nº

462/2021), em especial a distorção de valor item 3.1.8, cuja inconsistência

representou 52,03% do Ativo Total registrado ao final do exercício de 2020

no Balanço Patrimonial do Município de Joinville, contrariando o artigo 85 da

Lei nº 4.320/64 (Item 1.2.2.6 e 4.5).

A DGO, nessa nova análise, conclui pelo seguinte encaminhamento:

I  -  RECOMENDAR à  Câmara  de  Vereadores  anotação  e  verificação  de

acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes do presente

Relatório;

II – DAR CIÊNCIA ao Conselho Municipal de Educação, em cumprimento à

Ação 11 estabelecida na Portaria nº TC-968/2019 e Resolução Atricon n.º

003/2015,  acerca  da  análise  do  cumprimento  dos  limites  no  Ensino  e

FUNDEB, dos Pareceres do Conselho do FUNDEB e Alimentação Escolar e

do monitoramento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, conforme

itens 5.2, 6.1, 6.5 e 8.2, deste Relatório;

III  -  SOLICITAR à  Câmara  de  Vereadores  seja  o  Tribunal  de  Contas

comunicado do resultado do julgamento das Contas Anuais em questão,

conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar nº 202/2000, inclusive

com a remessa do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da

Câmara.

O responsável  apresentou  defesa  complementar  em 10.12.2021  sob  o  nº

36412/2021.

O Ministério Público de Contas, em Parecer, assim se manifestou:

12.1. pela  emissão  de  parecer  recomendando  à  Câmara  Municipal  a

REJEIÇÃO  das  contas  da  Prefeitura  Municipal  de  Joinville,  relativas  ao

exercício de 2020;

12.2. pela RECOMENDAÇÃO no sentido de que a Unidade Gestora efetue

as  adequações  necessárias  ao  cumprimento  de  todos  os  aspectos

Processo: @PCP 21/00131413 – COE/GSS - 1364/2021 6



ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO GERSON DOS SANTOS SICCA 

avaliados  no  presente  exercício  quanto  às  políticas  públicas  municipais,

consoante o disposto no item 7 deste parecer;

12.3. pela DETERMINAÇÃO para formação de autos apartados com vistas

ao exame dos atos descritos no item 11.2.2 do relatório técnico;

12.4. pela  RECOMENDAÇÃO no  sentido  de  que  o  Município  observe

atentamente  as  disposições  do  Anexo  II  da  Instrução  Normativa  n.  TC-

0020/2015,  especialmente  no  que  se  refere  ao  inciso  XVIII,  diante  do

prosseguimento do cenário de pandemia de COVID-19, conforme delineado

no item 9 deste parecer;

12.5. pelas PROVIDÊNCIAS descritas na conclusão do relatório técnico.

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O  resultado  da  análise  efetuada  pela  Diretoria  de  Contas  de  Governo

demonstra que o Município de Joinville apresentou no exercício sob exame:

 Receita  arrecadada  (realizada)  da  ordem  de R$  2.857.688.664,32,

perfazendo 88,75% da receita orçada (estimada); e

 Despesa  realizada  (executada)  pelo  Município  foi  de R$

2.488.122.583,44, o que representou 67,31% da despesa autorizada.

O confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada resultou no

Superávit de execução orçamentária da ordem de R$ 369.566.080,88, correspondendo a

12,93% da receita arrecadada.

Excluindo o resultado orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social,

o Município apresentou  Superávit de  R$ 254.038.241,35,  correspondendo a 10,30% da

receita arrecadada (R$ 2.466.396.816,71).

Destaco no gráfico a seguir o comportamento do resultado orçamentário nos

últimos 5 (cinco) exercícios:
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Resultado Orçamentário (Valor Nominal)

O  confronto  entre  o  ativo  financeiro  e  o  passivo  financeiro  do  exercício

resultou em Superávit financeiro de R$ 215.366.651,32, e a sua correlação demonstra que

para cada R$ 1,00 de recurso financeiro existente,  o Município possui  R$ 0,53 de

dívida de curto prazo.

Em  relação  ao  exercício  anterior,  ocorreu  variação  positiva  de  R$

318.052.532,40 passando de um Déficit de R$ -102.685.881,08 para um Superávit de R$

215.366.651,32,  correspondendo  a  8,73% da  receita  arrecadada  do  Município.

Considerando  a  unidade  Prefeitura  Municipal  de  forma  isolada  o  Superávit  foi  de  R$

155.233.384,16.

Na sequência, consigno a evolução do superávit/déficit financeiro em termos

percentuais em relação à receita total do Município:
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Evolução do Superávit/Déficit Financeiro

Quanto à verificação dos aspectos constitucionais e legais que devem nortear

a atuação da administração pública municipal, relativamente ao cumprimento dos limites

mínimos e máximos exigidos para aplicação dos recursos públicos, tem-se, a partir de

informações  extraídas  do  Relatório  da  DGO,  que  no  ano  de  2020  o  Município  de

Joinville não observou todos os ditames normativos pertinentes, deixando de cumprir o

limite  mínimo  de  aplicação  d  de  25%  da  receita  de  impostos  com  manutenção  e

desenvolvimento do ensino, resumidamente apresentados na tabela infra:

MANDAMENTO CONSTITUCIONAL/LEGAL CUMPRIU?
Mínimo/
Máximo

(R$)

Valor Aplicado
(R$)

S
A

Ú
D

E

Aplicação  em  ações  e  serviços
públicos  de  saúde  do  produto  da
arrecadação de 15% dos impostos

Sim
194.935.506,52

(15,00%)
502.256.365,82

(38,65%)

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O Aplicação de, no mínimo, 25% das

receitas  resultantes  dos  impostos
na manutenção e desenvolvimento
do ensino (art. 212, da CF/88).

Não
326.275.207,59

 (25,00%)
292.757.675,27

(22,43%)

Aplicação de, no mínimo, 60% dos
recursos  do  FUNDEB1 para
pagamento  da  remuneração  dos
profissionais  do  magistério  da
educação  básica  em  efetivo
exercício (art.  60,  XII,  do ADCT e
art.  22,  da  Lei  Federal  n°
11.494/2007).

Sim 199.090.794,81
(60,00%)

221.056.174,60
(66,62%)

1 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação.
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Aplicação de, no mínimo, 95% dos
recursos  do  FUNDEB  em
manutenção e desenvolvimento da
educação  básica  no  mesmo
exercício  do  recebimento  (art.  21
da Lei Federal n° 11.494/2007).

Sim
315.227.091,78 

(95,00%)
319.026.734,14

(96,15%)

G
A

S
T

O
S

 C
O

M
P

E
S

S
O

A
L

Gastos com pessoal do Município,
limite  máximo de 60% da Receita
Corrente Líquida (art. 19, III, da LC
n° 101/2000).

Sim
1.374.412.466,89 

(60,00%)
1.141.669.779,28

(49,84%)

Gastos  com  pessoal  do  Poder
Executivo,  limite  máximo  de  54%
da  Receita  Corrente  Líquida  (art.
20, III, b, da LC n° 101/2000).

Sim
1.236.971.220,20

(54,00%)
1.111.150.579,30

(48,51%)

Gastos  com  pessoal  do  Poder
Legislativo, limite máximo de 6% da
Receita  Corrente  Líquida  (art.  20,
III, a, da LC n° 101/2000).

Sim
137.441.246,69

(6,00%)
30.519.199,98

(1,33%)

A  DGO constatou  no  subitem  5.2.1 do  seu  Relatório que  o  Município

de Joinville aplicou  o  montante  de R$  292.757.675,27 em  gastos  com  manutenção  e

desenvolvimento  do ensino,  representando 22,43% da  receita com impostos  incluídas as

transferências  de  impostos  (R$  1.305.100.830,34),  quando  o  percentual  constitucional

de 25,00% representaria  gastos da ordem de R$  326.275.207,59,  configurando,  portanto,

aplicação  a  menor  de R$  33.517.532,32 ou 2,57%,  em  descumprimento  ao  art.  212  da

Constituição Federal.

O corpo técnico apontou também irregularidade na reincidência na realização

de despesas com Entidades Privadas com fins lucrativos (CRECHES),  no montante de  

R$ 6.817.288,53, contabilizadas no elemento de despesa 39, função/subfunção 12.365 (FR

01), em desacordo ao estabelecido no artigo 213 da Constituição Federal.

Antes  de  adentrar  na  discussão  específica  sobre  os  alegados  efeitos  da

pandemia  sobre  a  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino  no  Município,  abordo  a

exclusão  efetuada  pela  área  técnica  dos  valores  dirigidos  a  despesas  com  entidades

privadas de fins lucrativos para a garantia de vagas em creches, devido à expressa vedação

encapsulada  no art.  213  da  Constituição  Federal2.  O  tema já  foi  objeto  de  reflexão  do

2 “Art.  213.  Os recursos públicos  serão destinados às escolas  públicas,  podendo ser  dirigidos  a
escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;
II  -  assegurem  a  destinação  de  seu  patrimônio  a  outra  escola  comunitária,  filantrópica  ou
confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.
§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino
fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando
houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando,
ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.”
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Plenário que, a despeito do comando constitucional,  avaliou a situação do Município e a

demanda por vagas em creche, para admitir o cômputo de despesas dessa natureza no

cálculo  do  mínimo  constitucional  em  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino.  Essa

compreensão  do  Plenário  foi  assentada  nas  contas  dos  exercícios  de  2015  (@PCP

16/00093326; Relator: Wilson Rogério Wan-Dall), 2016 (@PCP 17/00151654; Relator: José

Nei Alberton Ascari), 2017 (@PCP 18/00114211; Relator do Voto Vencedor: Herneus João

de Nadal),  2018 (@PCP 19/00162560; Relator:  Herneus João de Nadal)  e 2019 (@PCP

20/00085959; Relatora: Sabrina Nunes Iocken). 

O panorama da aceitação dos gastos com creche em cotejo  com o valor

faltante para atingir os 25% nos últimos anos assim se desenha:

2015* 2016 2017 2018 2019 2020
0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

10,116,151.60

5,638,364.50 5,339,023.64 4,419,272.85

11,052,678.75

33,517,532.32

7,822,190.64
10,231,564.96

8,793,878.18

5,666,453.96

11,291,722.47

6,817,288.53

Despesas com vagas em creches privadas 
x 
Valor faltante para atingir 25%

Valor faltante para atingir 25% Despesas com vagas em creches privadas

*Além da creche,  considerou  para ultrapassar  o  valor  faltante  para o  atingimento dos  25% com

manutenção e desenvolvimento do ensino os valores inscritos em restos a pagar não processados,

sem disponibilidade financeira no exercício de 2015, e pagos no exercício de 2016, na ordem de R$

3.856.861,45.

Dessa maneira, as despesas com vagas de creches em entidades privadas

com  fins  lucrativos  devem  ser  consideradas  para  efeito  de  cálculo  do  mínimo  em

manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino,  o  que  representa  um  acréscimo  de  R$

6.817.288,53.  Todavia,  o  descumprimento  do  art.  212  ainda  subsiste,  pois  o  valor  que
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deixou de ser aplicado alcança a quantia de  R$ 26.700.243,79, configurando aplicação a

menor de 2,05%. 

O valor é significativo, e a aplicação a menor não guarda relação direta com a

notória  redução da necessidade de despesas com a aquisição de vagas de creche em

instituições  privadas,  isso  porque  no  ano  anterior  essa  despesa  representou  R$

11.291.722,47. Logo, o decréscimo de R$ 4.474.433,94 está distante do que deixou de ser

aplicado, não sendo, por si só, evidência para dar suporte à alegação de excepcionalidade. 

Contudo, importa apreciar as alegações do responsável, que não se limitam

ao aspecto referente à despesa relacionadas a entidades com fins lucrativos. Conforme os

argumentos,  a  pandemia  determinou  a  redução  considerável  de  despesas  na  área  da

educação,  devido  à suspensão das aulas  presenciais.  Aponta também que a pandemia

frustrou despesas de capitalprevistas. Invoca como precedente para acolher o percentual

abaixo de 25% as contas do Governador do Estado3, em que o contexto da pandemia foi

considerado para ressalvar a aplicação abaixo do mínimo constitucional. A defesa levantou

ainda a existência de ação judicial do Município que teve pedido liminar deferido para não

inscrição em cadastros que restringem repasse de recursos por não aplicar os recursos

mínimos em educação, na qual o Juiz aponta que os Municípios brasileiros tiveram redução

de gastos superiores a 6%. Por fim, considerando a proposta de Emenda Constitucional nº

13/2021, pediu o sobrestamento do processo, ou a aplicação retroativa da proposta em caso

de não acolhimento das justificativas apresentadas.

Como  é  cediço,  o  Plenário,  na  apreciação  das  contas  de  2020,  tem

considerado a pandemia como fato externo alheio à vontade do administrador para efeito de

avaliar a gravidade do descumprimento do mínimo constitucional, refletindo sobre a redução

das despesas necessárias ao funcionamento das escolas em regime presencial. Por essa

razão, há que se perquirir sobre a execução da despesa em educação do Município e as

reais implicações da pandemia nessa seara. 

Perante as alegações do responsável, a DGO analisou as despesas correntes

e de capital da educação infantil e ensino fundamental, comparando o exercício de 2019

com o de 2020 no seguinte quadro:

Despesas Correntes Ano
Elemento de despesa 2019 2020

8 - Outros benefícios assistenciais 495.083,44 2.006.525,91
11 - Vencimentos e vantagens fixas - 
pessoal civil

270.643.962,29 273.091.869,19

3 @PCG 21/00057779; Parecer Prévio nº 1/2021 Relator: Luiz Roberto Herbst; Sessão Extraordinária
de 02.06.2021; DOTC-e nº 3154, de 15.06.2021.
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13 - Obrigações patronais 54.152.977,66 59.572.066,75
14 - Diárias – civil 86.248,00 10.108,00
16 - Outras despesas variáveis - pessoal 
civil

2.506.472,45 557.911,53

30 - Material de consumo 18.169.909,76 25.566.267,87
32 - Material de distribuição gratuita 3.401.130,40 28.184,96
34 - Outras despesas de pessoal 
decorrentes de contratos de terceirização

8.330.454,89 7.357.461,71

36 - Outros serviços de terceiros - pessoa 
física

50.032,94 42.356,75

37 - Locação de mão-de-obra 47.396.024,08 47.881.612,22
39 - Outros serviços de terceiros - pessoa 
jurídica

38.284.675,55 33.138.385,71

40 - Serviços de tecnologia da informação e 
comunicação (TIC) - pessoa jurídica

1.785.696,96 3.432.608,59

43 - Subvenções sociais 4.116.675,20 1.531.852,17

46 - Auxílio-alimentação 16.740.082,12 18.904.474,51
47 - Obrigações tributárias e contributivas 11.169,20 3.084,00
48 - Outros auxílios financeiros a pessoas 
físicas

2.183,94 -

93 - Indenizações e restituições 2.231,09 -
94 - Indenizações e restituições trabalhistas 8.197.934,58 13.066.716,19

Total Geral 474.372.944,55 486.191.486,06
Fonte: Sistema e-Sfinge (Docs. 20 e 21 dos Anexos do Relatório de Reinstrução).

Despesas de Capital Ano
Elemento de despesa 2019 2020

30 - Material de consumo          386.060,00            41.128,20 
39 - Outros serviços de terceiros - pessoa 
jurídica

                        -              54.490,00 

51 - Obras e instalações       9.283.862,05       7.101.763,87 
52 - Equipamentos e material permanente     22.946.164,31       5.796.002,87 
61 - Aquisição de imóveis       3.135.000,00                         -   

Total Geral     35.751.086,36     12.993.384,94 

Percebe-se que houve um incremento nas despesas correntes em relação a

2019, na ordem de  R$ 11.818.541,51.  O decréscimo acentuado deu-se nas despesas de

capital,  no  valor  de  R$  22.757.701,06 de  um  exercício  para  o  outro.  Vê-se  que  essa

redução, somada ao que o Município deixou de despender para adquirir vagas em creche

(R$  4.474.433,94 no  ano  anterior) e  ao  que  aplicou  no  exercício  a  esse  título  (R$

6.817.288,53),  alcança o valor faltante. Nos exercícios anteriores o Município tem aplicado

valores muito próximos ao mínimo constitucional, de modo que qualquer fato imprevisível ou

sem o  devido  dimensionamento  na  execução  orçamentária  pode  determinar  a  despesa

abaixo da previsão constitucional, como veio a ocorrer em 2020.

Em  relação  às  despesas  correntes,  alguns  elementos  de  despesa

apresentaram incremento, como: 08 – Outros benefícios assistenciais, 11 – Vencimentos

e  Vantagens  Fixas  –  pessoal  civil,  13  –  Obrigações  Patronais,  46  –  Auxílio-

Alimentação,  e  94  –  Indenizações  e  Restituições  Trabalhistas.  Dois  elementos  de
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despesa traduzem  aumentos diretamente vinculado a gastos decorrentes da pandemia na

área da educação:  30 – material de consumo, com aumento de R$ 7.396.358,11, e  40 -

Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) - pessoa jurídica, em que a

despesa foi elevada em R$ 1.696.911,63.

As reduções mais importantes detectadas foram nos elementos de despesa

16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil (R$ 1.948.560,92),  39 - Outros serviços

de terceiros - pessoa jurídica (R$ 5.146.289,84),  32 - Material de distribuição gratuita

(R$  3.372.945,44)  e  43  –  Subvenções  Sociais  (R$  2.584.823,03),  possivelmente

impactados pela pandemia, em razão da natureza das despesas relacionadas. Entretanto, a

soma  desses  valores  (R$  13.052.619,23) não  alcança  a  aplicação  a  menor  de  R$

26.700.243,79,  já  considerado  no  cálculo  o  valor  referente  a  instituições  privadas  com

finalidade lucrativa. 

A maior diminuição ocorreu nas despesas de capital. A redução no elemento

51  –  Obras  e  Instalações foi  de  R$2.182.098,18  (23,5%).  Em  outros  três  elementos

apurados a redução foi ainda maior, em valores absolutos ou percentuais, na comparação

com o ano anterior:  30 – Material de Consumo (R$ 344.931,80), 52 – Equipamentos e

Material Permanente (R$ 17.150.161,44), e 61 – Aquisição de Imóveis (R$3.135.000,00).

Somada a redução de algumas despesas correntes diretamente vinculadas

às aulas presenciais ao que foi executado a menos em despesas de capital, chega-se ao

valor  de  R$  35.864.810,65,  que,  conquanto  não  seja  uma  cifra  exata  da  possível

repercussão da suspensão das aulas, representa a soma das despesas mais significativas

para a reflexão sobre os argumentos do responsável. 

Descritos os valores em discussão e inconteste o descumprimento do dever

de aplicação mínima em manutenção em desenvolvimento do ensino, incumbe discutir se é

hipótese insofismável de rejeição das contas ou, se, ao contrário, a excludente (suposto fato

externo à administração de força maior), justifica a emissão de parecer pela aprovação.

Em sua oportunidade, o Ministério Público de Contas (MPC) se manifestou

pela rejeição das contas em face da restrição. Ponderou que não houve demonstração da

redução de despesas de custeio, e que o valor  indicado como redução de despesas de

capital  não alcança  o  montante  aplicado  a  menor.  Destacou a oportunidade  do ano da

pandemia  para  gastos  com  melhoria  da  infraestrutura  escolar  e  que  o  Município  teve

superávit de 254 milhões, havendo condições para tal empreitada, e apontou a gravidade no

descumprimento  do  limite  em  cotejo  com  indicadores  educacionais  que  apontam  a
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necessidade  de  melhora  na  educação.  O  parecer  ministerial  expõe  profunda  e

esclarecedora avaliação dos deveres do administrador público para a garantia do direito à

educação, principalmente a garantia do financiamento mínimo e os dados educacionais de

Santa Catarina, ainda distantes do ideal.

A previsão do art. 212 da Constituição Federal, que determina a aplicação de,

no  mínimo,  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  da  receita  resultante  na  manutenção  e

desenvolvimento do ensino, gera ao gestor o dever de adotar as medidas para garantir o

financiamento  adequado  da  educação  na  rede  e/ou  sistema  de  ensino  sob  sua

responsabilidade.  É  obrigação  da  mais  elevada  relevância,  a  tal  ponto  que  o  seu

descumprimento caracteriza hipótese de intervenção federal e de intervenção dos Estados

nos  Municípios,  quando  inobservado  o  piso  constitucional4.  Trata-se  de  princípio

constitucional sensível, cujo desrespeito assume relevo tamanho que a Constituição autoriza

a limitação da autonomia federativa para assegurar a sua integridade.

O status constitucional da regra de financiamento, associado a sua proteção

mediante instrumento excepcionalíssimo como a intervenção, e as obrigações do Estado

brasileiro em matéria de educação, demonstram o dever institucional dos órgãos aplicadores

de Lei, na administração ou no controle, de adotarem todos os meios necessários para a

concretude da aplicação dos recursos destinados à educação. Por via de consequência, em

condições de normalidade não se vislumbra qualquer autorização ou incidência de princípio

jurídico  que  permita  ao intérprete  minimizar  os  efeitos  do  descumprimento.  A aplicação

mínima da receita resultante dos impostos é um dos pilares fundamentais do sistema da

política pública educacional, e caberia apenas ao legislador constituinte avaliar a pertinência

de modificação atualização do preceito constitucional.

Desatendido  o  mandamento  da  aplicação  mínima  de  recursos,  resultam

enfraquecidas as condições institucionais para a oferta do direito à educação a todos os

seus titulares. O argumento, inclusive, utilizado esparsamente com conotação retórica em

4  Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:
(...).
VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:
e)  aplicação  do  mínimo  exigido  da  receita  resultante  de  impostos  estaduais,  compreendida  a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços
públicos de saúde. 
(...)
Art.  35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em
Território Federal, exceto quando:
(...).
III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento
do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;
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alguns  fóruns  de  debates,  de  que  a  educação  não  exigiria  mais  recursos  em  alguns

Municípios,  porque  os  alunos  já  estariam  sendo  atendidos,  não  se  sustenta  perante  a

realidade. Basta cotejar a alegação com as taxas de atendimento no nível da creche, além

das  baixas  taxas  na  educação  em tempo  integral  e  na  educação  de  jovens  e  adultos

integrada à educação profissional. Há, ainda, demanda de recursos para atender as metas

de valorização dos profissionais da educação, como as obrigações previstas nos Planos de

Educação para a garantia do piso profissional e plano de carreira.

Portanto,  qualquer  temperamento  à  aplicação  da  regra  deve  ser

absolutamente  excepcional,  mormente  diante  de  fatores  externos  à  administração

apresentados como invencíveis, devidamente comprovados. Em condições de normalidade,

ou de vicissitudes de alguma forma esperadas, ou pelo menos imagináveis, ainda que em

hipótese, não autorizam qualquer aplicação aquém do disposto no art. 212 da Constituição

Federal.

Poder-se-ia  concluir,  no  contexto  do  que  foi  dito,  pela  possibilidade  de

emissão de parecer prévio pela aprovação das contas do ano 2020, conquanto descumprido

o piso constitucional, porque o fato exterior à administração é notório, ou seja, a pandemia

de Covid-19 e a suspensão das aulas presenciais por orientação das autoridades sanitárias.

Irromperia a hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, uma das excludentes de ilicitude

do Direito Penal passível de ser emprestada pelo Direito Administrativo Sancionador, com

as devidas adaptações ao corpus normativo e às diretrizes sistêmicas deste ramo do Direito

Público. Todavia, há aspectos peculiares dignos de atenção, que afastam a possibilidade de

aceitação pura e simples excludente de ilicitude frente aos fatos anormais.

Não obstante inconteste a suspensão das aulas presenciais, o dever jurídico

de oferta do direito à educação não cessou. Ao contrário, surgiram novos reclamos, como a

patente exclusão digital de um grande contingente de estudantes, desprovidos de acesso

rápido  à  internet  e  sem  equipamentos  adequados,  muitos  deles  sujeitos  à  condição

inadequada de acompanhar aulas por smartphones. Como bem expôs o Ministério Público

em  seu  substancial  parecer,  era  o  momento  de  agir  para  solucionar  os  problemas  de

infraestrutura existentes, até mesmo nas redes municipais de melhor desempenho.

Não se interrompeu o  dever  de adequação  da infraestrutura  das  escolas,

especialmente porque as unidades deveriam estar devidamente preparadas para o retorno

no  exato  momento  em que  autorizadas  para  tanto.  Logo,  eventuais  atrasos  ao  retorno

presencial, caracterizariam grave violação do direito à educação, sujeito o gestor que não

adotou providências a tempo e modo às sanções legais. Afinal, nos termos do art. 208, §2°,
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da Constituição Federal, “O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou

sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente”. Por certo, manter

o ensino remoto em períodos nos quais o retorno já é viável pelo regramento pertinente, em

razão das condições sanitárias, representa  oferta irregular do ensino obrigatório e ilicitude

da maior gravidade. Portanto, detectada a ocorrência do fato, cabe aos órgãos de controle a

devida atuação.

O raciocínio até aqui trilhado pretende externar que a pura e simples redução

das despesas na área da educação por força da suspensão das aulas presenciais não pode

servir como um salvo conduto geral para o gestor que deixou de aplicar os recursos dirigidos

à  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino.  Salutar  perquirir,  no  limite  cognitivo  e

probatório  possível  na  instrução  do  processo  de  Prestação  de  Contas  de  Prefeito,  o

compromisso do gestor com as obrigações constitucionais e legais que lhe são impostas, no

que toca à oferta ao direito à educação.

Vislumbra-se obstada, no processo de Prestação de Contas de Prefeito,  a

alternativa de avaliação do esforço do gestor para a garantia da conectividade dos alunos e

profissionais  da educação.  Para um juízo dessa natureza, deveriam estar presentes nos

autos dados sobre possível exclusão digital no Município. Sem a prova, o fator não pode ser

levado  em  consideração  para  a  emissão  do  competente  Parecer  Prévio,  notadamente

porque a discussão não se distanciaria do campo das conjecturas. Nada impede, entretanto,

que a área técnica realize levantamentos, inspeções e auditorias para apurar os gestores

recalcitrantes e omissos quanto ao dever de oferta do acesso à educação. De todo modo, o

aumento da despesa de custeio com tecnologia da informação e comunicação indica que o

Município dirigiu recursos para a demanda que se tornou imperativa, conquanto não seja

possível avaliar a sua suficiência para atendimentos dos alunos e profissionais da educação

e qualidade do gasto.

De todo modo, o ônus da prova de fator impeditivo, modificativo ou extintivo

de obrigação cabe a quem alega, como bem dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil.

Sob  essa  ótica,  o  ônus  imposto  à  área  técnica  é  para  a  demonstração  do  percentual

aplicado  em  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino.  Ao  responsável  incumbiria

comprovar  que  garantiu  oferta  regular  a  todos  os  alunos  da  rede  municipal,  inclusive

apresentando dados de levantamentos que indicassem a exclusão escolar e as medidas

adotadas para atender prontamente o direito dos alunos. Esses elementos, entretanto, não

foram trazidos aos autos, o que permitiria observar a conduta do gestor perante a situação

excepcional. E, principalmente, se, a despeito do máximo esforço, fatores invencíveis, como
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a Lei Complementar (federal) n° 173/2020 e até mesmo um possível excesso inesperado de

arrecadação nos últimos meses do ano prejudicaram sobremaneira os atos para a garantia

da obrigação constitucional.

Contudo,  há  dois  aspectos  a  considerar  na  apuração  da  ocorrência  de

excepcionalidade.  O  segundo,  inclusive,  assume especial  relevo  na  realidade  de  Santa

Catarina.

O primeiro é que a incerteza absoluta no ano de 2020 sobre a evolução da

pandemia  tornou  a  tarefa  de  planejamento  praticamente  impossível.  Não  se  tinha

conhecimento de quando e como as aulas poderiam retornar,  e a previsão de despesas

novas e imprevistas via-se desafiadora diante de uma incerteza sobre o tempo em que

seriam necessárias. Previsível, apenas, era a manutenção e renovação das infraestruturas,

porque condições de ventilação e espaçamento para um possível retorno eram previsíveis e

de conhecimento notório.

O segundo aspecto é próprio do Estado de Santa Catarina. Em maio de 2020

vários órgãos e entidades,  incluído o Tribunal de Contas, constituíram grupo de trabalho

para  a  definição  dos  parâmetros  de  retorno  às  aulas  presenciais.  O  propósito  foi

estabelecer,  em  regime  de  colaboração,  diretrizes  comuns  para  as  redes  estadual,

municipais e escolas particulares. O trabalho angariou grande êxito e permitiu o retorno das

aulas presenciais no ano de 2021.

Extrai-se da  internet que o Município de Joinville  principiou o processo de

volta às aulas presenciais em 3 de novembro de 20205, com 30% da capacidade, e em 8 de

fevereiro de 2021 com 50% da capacidade6, para a educação infantil e ensino fundamental 1

e 2, ou seja, integrou-se plenamente ao amplo esforço realizado para trazer os alunos ao

ambiente  escolar.  Essa  circunstância,  a  meu  ver,  é  elemento  decisivo  para  avaliar  o

descumprimento do art. 212 da Constituição Federal. O Município adotou as medidas para o

retorno  presencial  conforme  o  planejamento  definido  na  articulação  entre  Estados  e

Municípios, o que é evidência da atuação da administração para criar as condições para

tanto. Nesse contexto, é razoável considerar como legítima a consideração de despesas

reduzidas em 2020 para efeito de se concluir pela minoração da gravidade da inobservância

5 Disponível  em  <  https://www.nsctotal.com.br/noticias/volta-as-aulas-em-joinville-como-sera-o-
retorno-presencial-dos-alunos> Acesso em 15 dezembro 2021.
6 Disponível  em  <  https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/01/14/volta-as-aulas-joinville-
confirma-retorno-presencial-dos-alunos-da-rede-municipal-para-8-de-fevereiro.ghtml>  Acesso  em 12
dezembro 2021.
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do dever de financiamento mínimo. Em outras palavras, não se detectou que a redução

obstou o retorno presencial conforme o programado.

O raciocínio  até  aqui  exposto  trilha  o  caminho  adotado  pelo  Plenário  em

precedentes recentes. A comparação entre os valores reduzidos devido à suspensão das

aulas presenciais e o faltante para aplicação mínima em manutenção e desenvolvimento do

ensino  já  foi  tratada  em  outros  pareceres  prévios  referentes  às  contas  de  2020,

possibilitando a ressalva da restrição quando o valor reduzido supera o gasto a menor

com educação, como os processos @PCP 21/00119715 (Indaial; Relatora: Sabrina Nunes

Iocken; Sessão Plenária de 06.12.2021), @PCP 21/00235200 (Siderópolis;  Relator:  José

Nei Alberton Ascari; Sessão Plenária de 08.12.2021), @PCP 21/00222729 (São Joaquim;

Relator:  Wilson Rogério Wan-Dall;  Sessão Plenária de 01.12.2021), @PCP 21/00142709

(Urubici;  Relator:  Wilson  Rogério  Wan-Dall;  Sessão  Plenária  de  01.12.2021)  e  @PCP

21/00199646 (Ibirama; Relator: Luiz Eduardo Cherem). Cito o trecho da proposta de voto

ofertada pela Relatora, Conselheira Substituta Sabrina Nunes Iocken, no processo @PCP

21/00119715,  cuja  robustez  dos  argumentos  traduz  bem  a  compreensão  adotada  pelo

Plenário:

(...)  as  evidências  trazidas  pelo  Gestor  permitem  concluir  que  as

circunstâncias que levaram ao descumprimento do art.  212 da CRFB se

devem a fatores externos à administração municipal. Também não encontro

nos autos elementos diversos que evidenciem descaso do Gestor Municipal

com a educação durante o exercício em análise, ao mesmo tempo não me

parece razoável exigir do administrator municipal a realização de despesas

desnecessárias, apenas para cumprir o dispositivo constitucional.

Sob  essa  ótica,  entendo  que  as  circunstâncias  decorrentes  do

enfrentamento da pandemia da Covid-19, que levaram à não realização de

despesas  com  a  educação,  podem  ser  consideradas  como  fatores

atenuantes, ainda que com a finalidade de atribuir ressalva à análise (...)

Entretanto, é salutar verificar se a liquidação da despesa em manutenção e

desenvolvimento do ensino e as reduções detectadas possuem relação com a pandemia e

justificaram a conduta do gestor, ou seja, se houve dificuldades reais a serem consideradas,

nos termos do art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)7. No

7 Art. 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos
direitos dos administrados. 
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caso de Joinville, esmiuçadas as despesas correntes, vê-se que os elementos de despesa

provavelmente impactados pelos efeitos da pandemia somam quantia menor do que o valor

a menor apurado na verificação do cumprimento do art. 212 da Constituição Federal. Resta

saber se a diminuição nas despesas de capital demonstrada, em valores expressivos, como

se viu alhures, podem ser englobadas na apreciação que vem sendo efetuada pelo Plenário.

A  garantia  das  condições  adequadas  de  infraestrutura  é  uma  obrigação

permanente do gestor público e as estratégias 7.18 e 7.20 do Plano Nacional de Educação

estabelecem os parâmetros mínimos da oferta educacional quanto a essas condições. Para

avaliar as escolas públicas brasileiras, os Tribunais de Contas brasileiros, em uma parceria

com a OCDE, desenvolveram um indicador de infraestrutura, que identifica o estado das

unidades escolares por Município. O indicador encontra-se presente painel da Meta 7 no

website TCE Educação8,  e apresenta indicador 0,685 para a rede municipal de Joinville,

praticamente  na  média  do  Estado  (0,686).  Todavia,  84  das  156  escolas  e  centros  de

educação infantil  estão abaixo da média  do Município,  sendo 8  delas  abaixo de 0,500,

equivalendo  a  53,84% dos estabelecimentos  escolares  municipais,  demonstrando a  real

demanda de obras existente. Há desafios de grande monta para a equalização e garantia

das  condições  mínimas  de  infraestrutura  nas  escolas  municipais  que  requerem  pronta

atuação, motivo pelo qual se justifica a precisa observação do Ministério Público de Contas.

Entretanto, o contexto da pandemia autoriza a consideração dos argumentos

do responsável em caráter excepcional. Ainda que tenha havido redução no elemento  51 –

Obras e Serviços,  de  R$ 9.283.862,05 em 2019 para  R$ 7.101.763,87  2020, os valores

indicam a continuidade da despesa em obras, embora em valores menores. A queda mais

acentuada  foi  observada  em outros  elementos,  principalmente  Equipamentos  e  Material

Permanente (redução de  R$ 17.150.161,44).  É possível vislumbrar que a não realização

dessa despesa tenha forte relação com a suspensão das aulas presenciais. Afinal, essas

aquisições são melhor planejadas e requerem, para a sua boa execução, o funcionamento

normal das escolas, para levantamento das necessidades dos gestores e da comunidade

escolar. Além do mais, havia o cenário de incerteza sobre o  quando  e  como  ocorreria a

reabertura, e quais melhorias e equipamentos se fariam necessários, e o tipo de despesa

não realizada confere verossimilhança à alegação de que novas instalações não puderam

ser colocadas em funcionamento no exercício, mesmo com a previsão para tanto. Essas

circunstâncias  geraram  hesitações  sobre  a  programação  da  execução  da  despesa  da

educação e prejudicaram sobremaneira a liquidação no exercício.

8 Disponível  em:  painel  da  Meta  07
https://paineistransparencia.tce.sc.gov.br/extensions/PneMeta07/index.html
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Por esses motivos, e na esteira da jurisprudência do Plenário, vejo substância

nas  justificativas  do  responsável  para  ressalvar  a  restrição  nas  contas,  e  destaco  as

condições  específicas  que  determinam  a  análise,  sem  ignorar  o  expressivo  valor  não

aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino, que, ao meu ver, reclama atuação

do Tribunal, como exporei adiante. O Município de Joinville já em 2020 iniciou a retomada

das aulas presenciais, além de ter aumentado a despesa com tecnologia da informação e

comunicação, esforços que não são de menor significado e deve ser tomado em conta. Não

se identificou desídia no processo de retomada, cujo atraso em vários Estados e Municípios

brasileiros  manteve,  e  ainda  mantém,  milhares  de  alunos  sem  acesso  adequado  à

educação. Em um ano de completa anormalidade muitas despesas tiveram sua realização

dificultada, e, no caso de Joinville, obstada por completo em determinadas situações, como

a compra de vagas em creches.

O  reconhecimento  do  fato  externo  e  alheio  à  vontade  da  Administração,

entretanto, reclama uma ação de controle que minore os impactos negativos produzidos. Os

expressivos  valores  não  aplicados  em  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino  são

essenciais  para  o  processo  de  recuperação  das  perdas  de  aprendizagem  e  acesso  à

educação  no  Município.  Os  dados  constantes  do  relatório  técnico  sobre  a  taxa  de

atendimento em creche e pré-escola, e o substancioso relatório de monitoramento do Plano

Municipal  de  Educação  de  Joinville  remetido  pela  Unidade  Gestora,  confirmam  a

importância de um investimento robusto em educação.

Pelo exposto, pertinente a formação de autos apartados para, principalmente,

sem prejuízo de outros aspectos porventura tangenciais  aos pontos verificados:  a)  obter

plano de ação do gestor para a aplicação dos recursos não aplicados em manutenção ao

desenvolvimento do ensino no exercício de 2020, considerando o valor apurado pela área

técnica, acrescido da despesa com entidades privadas com fins lucrativos para vagas em

creche,  e  o  percentual  constitucional,  conforme  prioridades  definidas  conforme  o

monitoramento  do  Plano  Municipal  de  Educação;  b)  Especificar  metas  parciais  para  a

ampliação das vagas em educação infantil,  até o prazo previsto no Plano Municipal  de

Educação.

O item b é relevante porque poderá levar à solução do problema referente à

aplicação dos recursos da educação em desacordo com o art. 213 da Constituição Federal.

Por se tratar de questão estruturante, poderá o Tribunal de Contas, de posse do plano de

ação, observar o compromisso do gestor com a solução da questão e o alcance da meta 1

do Plano Municipal de Educação.
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As considerações contidas no item 6 do Relatório da DGO tratam da atuação

dos Conselhos Municipais, os quais possuem a atribuição de acompanhar o planejamento

e a execução das políticas públicas em cada setor. 

Esta Corte de Contas, em face do contido no art. 7º, III e parágrafo único, da

Instrução Normativa nº TC-0020/2015, exige relatórios e pareceres em meio eletrônico dos

seguintes Conselhos Municipais: a)  de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, b)

de Saúde,  c) dos Direitos da Infância e do Adolescente,  d) de Assistência Social,  e) de

Alimentação Escolar, f) do Idoso.

Os  Conselhos  Municipais  destinam-se,  sobretudo,  a  efetuar  o

acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos públicos, primando sempre pela

participação  de  representantes  da  sociedade  civil,  verificando  questões  econômicas  e

financeiras,  bem  como  aspectos  estratégicos  de  cada  área  abrangida  por  cada  órgão

colegiado, sendo ferramenta essencial para o controle social e o accountability.

Ao verificar o encaminhamento dos pareceres dos Conselhos supracitados, a

DGO constatou a entrega de todos os documentos.

O  Ministério  Público  de  Contas  fazendo  uma  análise  qualitativa  das

informações prestadas também confirmou o encaminhamento  de todos os pareceres.  O

órgão  ministerial  destacou  a  apreciação  automatizada  de  parcela  dos  processos  de

Prestação  de  Contas  de  Prefeitos  referente  ao  exercício  de  2020,  entendendo  que  tal

medida é elogiável sob o ponto de vista da celeridade, porém, com um inegável prejuízo à

matéria tratada no presente ponto, já que o próprio relatório técnico traz a ressalva de que

os pareceres dos referidos conselhos só serão avaliados quanto ao encaminhamento ou

não de arquivos, situação considerada grave pelo representante do MPC.

Quanto  à  nova  sistemática  de  apreciação  das  contas  de  governo,

implementada para alguns Municípios, compartilho da preocupação do Ministério Público de

Contas com relação aos efeitos colaterais dessa nova metodologia.  
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Este  órgão  vem  nos  últimos  anos  aperfeiçoando  a  análise  das  contas

municipais, buscando sempre uma melhora na qualidade e celeridade na instrução. Assim,

seria conveniente que a DGO implementasse outros mecanismos de exame dos pareceres

dos conselhos e do relatório do controle interno, tendo em conta que nesta prestação de

contas apenas verificou a remessa dos arquivos.

Não se desconhece a dificuldade para implementar soluções de inteligência

artificial que viabilizem a análise tempestiva dos pareceres. Em verdade, a análise manual

de todos os pareceres praticamente impediria que as contas anuais fossem apreciadas no

prazo  legal,  de  maneira  que  restam  duas  opções  para  a  área  técnica:  implementar

ferramentas de tecnologia da informação que consigam capturar dados dos relatórios para

efeito  de  triagem  ou  até  mesmo  de  avaliação  automatizada,  ou,  então,  avaliá-los  em

processos específicos de auditoria, caso em que a ampliação do número de atuações desse

jaez seria imperativa, de modo a garantir uma ampliação do universo fiscalizado.

Nesse cenário, é razoável que as contas sejam analisadas com o grau de

informação disposto no Relatório, sem prejuízo de que se inste a área técnica a envidar

esforços  para ampliar  o uso das ferramentas de tecnologia  da informação na instrução

processual, o que, de resto, já vem sendo feito com a execução dos Planos Municipais de

Educação, e, em matéria de atos de pessoal, com a automatização de grande parte dos

processos de atos de aposentadoria, reformas e pensões para efeito de registro.

A análise constante do item 7 do Relatório da DGO decorre do cumprimento

da  Lei  Complementar  (federal)  nº  131/2009  e  Decreto  (federal)  nº  7.185/20109,  que

acrescentou  dispositivos  à  Lei  Complementar  (federal)  nº  101/2000  –  Lei  de

Responsabilidade Fiscal (LRF) – visando a dar transparência à gestão fiscal.

O  Município  de  Joinville,  por  força  do  art.  73-B,  III10,  acrescido  à  Lei

Complementar  (federal)  nº  101/2000,  está  obrigado  ao  cumprimento  das  determinações

dispostas  nos  incisos  II  e  III,  do  §  1º,  do  art.  48  e  48-A  desde  o  exercício  de  2014,

9 Revogado nos termos do art. 19, do Decreto (federal) nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.
10 Lei Complementar (federal) nº 131/2009. Art. 2o A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,

passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 48-A, 73-A, 73-B e 73-C:
“Art.  73-B. Ficam  estabelecidos  os  seguintes  prazos  para  o  cumprimento  das  determinações
dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A: 
I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000
(cem mil) habitantes; 
II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil)
habitantes; 
III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
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concernentes na disponibilização de meios eletrônicos de divulgação das informações sobre

a execução orçamentária e financeira.

A DGO analisou por amostragem o cumprimento dos dispositivos normativos

supracitados mediante pesquisa no Portal da Transparência do site da Prefeitura Municipal

e, no que tange à disponibilização dos dados relativos ao exercício em exame, verificou-se

que  houve  cumprimento  de  todos  os  pontos  analisados  quanto  à  forma  e  quanto  ao

conteúdo das informações apresentadas, tanto em face das despesas quanto das receitas

do Município.

Por se tratar  de exame de Prestação de Contas do Prefeito  Municipal  de

Joinville cujo ano calendário (2020) coincide com o final do seu mandato (Gestão 2017-

2020), verificou-se acerca da disponibilidade de caixa por fonte de recursos, conforme

art. 42 da Lei Complementar (federal) nº 101/200011 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

– numa análise da gestão fiscal com enfoque na assunção de obrigações contraídas nos 8

(oito) últimos meses do mandato (de 1º.05.2020 até 31.12.2020) e na disponibilidade de

caixa da Unidade.

De acordo com o art. 42 da LRF, o gestor público fica proibido, nos últimos 2

(dois) quadrimestres do seu mandato, de contrair obrigação de despesa que não possa ser

cumprida integralmente dentro de seu mandato “ou que tenha parcelas a serem pagas no

exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito".

Desse  modo,  para  realização  de  nova  despesa  não  basta  simplesmente

demonstrar que há previsão orçamentária para tanto, é necessária a comprovação de que

há condições financeiras de se pagar a nova despesa com a arrecadação do próprio ano.

Com isso, se impõe ao administrador público uma responsabilidade na gestão

fiscal baseada numa ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem

desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas (art. 1º, § 1º, da LRF).

11 Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do
seu mandato, contrair obrigações de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro
dele,  ou  que  tenha  parcelas  a  serem  pagas  no  exercício  seguinte  sem  que  haja  suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos
e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. (Grifei)
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Para  melhor  examinar  o  cumprimento  ou  não  do  art.  42  da  LRF  pelo

Município de  Joinville,  colaciona-se o Quadro 2212,  constante do  item 9 do Relatório da

DGO:

FONTE DE RECURSOS

DISPONIBILIDADE
DE CAIXA
LÍQUIDA /

INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA

Cumpriu / Descumpriu

RECURSOS VINCULADOS
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela 
Administração Indireta e Fundos 14.103.256,62 CUMPRIU
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico – CIDE 561.496,12 CUMPRIU
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços 
de Iluminação Pública - COSIP 25.643.102,61 CUMPRIU
09 - FIA Imposto de Renda 5.412.791,33 CUMPRIU
10 - Convênio de Trânsito - Militar 0,97 CUMPRIU
11 - Convênio de Trânsito - Civil 615.375,77 CUMPRIU
12  Convênio de Trânsito - Prefeitura 11.126.425,16 CUMPRIU
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação 
na remuneração dos profissionais do 
Magistério da Educação Básica em efetivo 
exercício) - R$ 10.649.199,98 26.912.897,77 CUMPRIU

19 -Transferências do FUNDEB - (aplicação 
em outras despesas da Educação Básica) - R$
16.263.697,79
31 - Transferências de Convênios – 
União/Assistência Social -10.055,47 DESCUMPRIU
32 - Transferências de Convênios – 
União/Educação -1.561,01 DESCUMPRIU
33 - Transferências de Convênios – 
União/Saúde 1.108.280,14 CUMPRIU
34 - Transferências de Convênios – 
União/Outros (não relacionados à 
educação/saúde/assistência social) 3.314.745,02 CUMPRIU
35 - Transferências do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS/União 6.445.845,96 CUMPRIU
36 - Salário-Educação 94.777.197,53 CUMPRIU
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE 
(não repassadas por meio de convênios) 8.297.956,19 CUMPRIU
38 - Transferências do Sistema Único de 
Saúde – SUS/União 52.721.643,41 CUMPRIU
39 - Fundo Especial do Petróleo e 
Transferências Decorrentes de Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos 
Naturais  5.178.058,39 CUMPRIU
42 - Outras Transferências Legais e 
Constitucionais – União  3.007.999,16 CUMPRIU
43 - Recursos do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE

3.001.095,61
CUMPRIU

44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte Escolar – PNATE

251.559,70
CUMPRIU

52 - COVID-19 - Recursos transferidos da 
União destinados a ações de Saúde e 
Assistência social (LC 173/2020 - Art. 5°, I-b)

730.650,00
CUMPRIU

62 - Transferências de Convênios – 
Estado/Educação  2.014.549,87 CUMPRIU
63 - Transferências de Convênios – 
Estado/Saúde 6.383.552,18 CUMPRIU

12 As fontes de recursos que apresentaram valor igual a zero ao final do exercício de  2020 foram
omitidas nesta proposta de voto (situação que não representa insuficiência financeira), objetivando
uma melhor visualização das fontes que registraram valores positivos ou negativos em 31.12.2020.
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FONTE DE RECURSOS

DISPONIBILIDADE
DE CAIXA
LÍQUIDA /

INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA

Cumpriu / Descumpriu

64 - Transferências de Convênios – 
Estado/Outros (não relacionados à 
educação/saúde/assistência social) 515.102,38 CUMPRIU
65 - Transferências do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS/Estado 1.099.586,38 CUMPRIU
67 - Transferências do Sistema Único de 
Saúde – SUS/Estado 2.644.264,44 CUMPRIU
78 - Emendas Parlamentares Individuais - 
Transferência com finalidade definida (Inciso II
do art. 1º EC 105/2019)

8.175.696,08
CUMPRIU

79 - Emendas Parlamentares Impositivas – 
Transferências do Estado

7.904.402,37
CUMPRIU

83 - Operações de Credito Internas - Outros 
Programas 23.156.951,98 CUMPRIU
86 - Operações de Crédito Externas - Outros 
Programas 3.569.227,60 CUMPRIU
88 - Alienações de Bens destinados a 
Programas de Saúde 36.821,37 CUMPRIU
89 - Alienações de Bens destinados a Outros 
Programas 8.461.016,53 CUMPRIU

SOMATÓRIO DAS FONTES DE 
RECURSOS VINCULADAS COM 
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

-11.616,48

RECURSOS NÃO VINCULADOS
00 - Recursos ordinários -34.410.949,83 DESCUMPRIU
01- Receitas e Transferências de Impostos –
Educação

159.793,03
CUMPRIU

02 - Receitas e Transferências de Impostos –
Saúde 5.882.223,15 CUMPRIU

TOTAL  DE  RECURSOS  NÃO
VINCULADOS

-28.368.933,65

 

Com base no Quadro 22, retro, a DGO apontou que o Poder Executivo do

Município de Joinville contraiu obrigações de despesas até 31 de dezembro de 2020 sem a

correspondente  disponibilidade  de  caixa  de  RECURSOS  ORDINÁRIOS  e  RECURSOS

VINCULADOS  para  o  pagamento  das  obrigações,  deixando  a  descoberto  DESPESAS

ORDINÁRIAS no montante de  R$ -28.368.933,65 e DESPESAS VINCULADAS às Fontes

de Recursos  (FR 31  –  R$ -10.055,47  e  FR 32 –  R$  -1.561,01),  no  montante  de  R$  -

11.616,48, em descumprimento ao artigo 42 da Lei Complementar (federal)  nº 101/2000

(subitem 11.2.1 do Relatório da DGO).

É relevante destacar que a constituição de obrigações nos últimos 2 (dois)

quadrimestres  do  mandato  sem  disponibilidade  de  caixa  suficiente  é  considerada  de

extrema gravidade nos termos do art. 9°, X, da Decisão Normativa n° TC-06/200813 deste

Tribunal.

13 Estabelece critérios para apreciação, mediante parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos
Prefeitos Municipais, e o julgamento das contas anuais dos Administradores Municipais.
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Além de representar afronta a uma regra que possui importância primordial

para  a  concretização  do  equilíbrio  fiscal,  objetivo  alçado  a  uma  importância  destacada

principalmente após o Plano Real,  o art.  42 da Lei  Complementar (federal)  nº 101/2000

intenta  pôr  termo  à  prática  repulsiva  de  deixar  para  os  futuros  administradores  uma

“herança” negativa. A história brasileira é rica em situações nas quais os gestores públicos

efetuaram  dispêndios  temerários  no  último  ano  de  mandato,  com  claros  propósitos

eleitorais, deixando imensos restos a pagar para o novo mandatário.

Portanto, a regra, além de perseguir o equilíbrio fiscal, é intimamente ligada

aos  princípios  da  moralidade  e  imparcialidade  administrativa,  o  que  impõe  o  máximo

cuidado na sua preservação.

Cabe destacar que a receita total arrecadada do Município em 2020 foi de R$

2.857.688.664,32.  Assim,  a  média  de  arrecadação  diária a  ser  considerada  é  de  R$

7.829.284,01, de maneira que a indisponibilidade de caixa indicada pela DGO representa

3,62 dias de arrecadação.

Este Tribunal, em exercícios anteriores, nos quais se analisaram as contas de

final de mandato para efeito de cumprimento do art. 42 da Lei Complementar (federal) n°

101/2000,  considerou  toleráveis  indisponibilidades  de  menor  expressão,  que  não

ultrapassassem o equivalente a 10 dias de arrecadação.  

É certo que esta Corte de Contas tem ponderado valores de pequena monta,

incapazes de comprometer o equilíbrio das contas do exercício posterior. No caso concreto,

e  considerado  o  histórico  de  análise  por parte  desta  Casa,  é  possível  admitir  que  a

indisponibilidade de caixa equivalente a 3,62 dias de arrecadação,  inferior ao parâmetro

até  então  adotado,  não  deve  determinar  a  rejeição  das  contas,  especialmente  se  a

irregularidade não vem acompanhada de outras restrições de maior significado. 

Anoto, contudo, que deve ser feita a devida ressalva nas contas. 

A Diretoria de Contas de Governo, a partir da apreciação da Prestação de

Contas  do  Prefeito  referente  ao  ano  de  2020,  avaliou  quantitativamente  aspectos

específicos  das  políticas  públicas  voltadas  para  as  áreas  da  Saúde  e  Educação,

respectivamente,  os  monitoramentos  do  Plano  Nacional  de  Saúde  (PNS):  Pactuação
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Interfederativa 2017-2021 (art.  15, VIII,  Lei  Federal nº 8.080/90)14 e da Meta 1 do Plano

Nacional de Educação (PNE): 2014-2024 (art. 8º, Lei Federal nº 13.005/2014)15.

Oportuno registrar que todo o ciclo orçamentário municipal deve alinhar-se às

diretrizes, metas e estratégias dos Planos Municipais de Saúde (art. 15, X, da Lei Federal nº

8.080/90)16 e de Educação (art. 10, da Lei Federal nº 13.005/2014)17, de modo a possibilitar

a avaliação e o acompanhamento exato da execução orçamentária e garantir o respeito ao

princípio  da  transparência.  Ainda,  ressalta-se  que  esses  planos  devem  estar  em

consonância com os planejamentos estadual e nacional.

A  partir  do  atual  Plano  Nacional  de  Saúde  2016-2019,  a  Comissão

Intergestores Tripartites (CIT)18, na reunião ordinária de 24 de novembro de 2016, definiu a

pactuação  interfederativa  de  23  (vinte  e  três)  indicadores  para  os  anos  de  2017-2021,

14 Art.  15.  A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  exercerão,  em seu  âmbito
administrativo, as seguintes atribuições:
[...]
VIII - elaboração e atualização periódica do plano de saúde;

15 Art.  8º Os Estados,  o Distrito  Federal  e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes
planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes,
metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.
§ 1º Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que:
I  -  assegurem  a  articulação  das  políticas  educacionais  com  as  demais  políticas  sociais,
particularmente as culturais;
II  -  considerem  as  necessidades  específicas  das  populações  do  campo  e  das  comunidades
indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural;
III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o
sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades;
IV - promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais.
§ 2º Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos Estados, do Distrito
Federal  e  dos  Municípios,  de  que  trata  o caput deste  artigo,  serão  realizados  com  ampla
participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil.

16 Art.  15.  A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  exercerão,  em seu  âmbito
administrativo, as seguintes atribuições:
[...]
X - elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de conformidade com
o plano de saúde;

17 Art. 10 - O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  serão  formulados  de  maneira  a  assegurar  a
consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste
PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução.

18 Instância  de articulação e pactuação na esfera federal  que atua na direção nacional  do SUS,
integrada por gestores do SUS das três esferas de governo – União, estados, DF e municípios. Tem
composição paritária formada por 15 membros, sendo cinco indicados pelo Ministério da Saúde
(MS),  cinco pelo  Conselho Nacional  de Secretários Estaduais  de Saúde (Conass)  e  cinco pelo
Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). A representação de estados
e municípios nessa Comissão é regional, sendo um representante para cada uma das cinco regiões
no País. Nesse espaço, as decisões são tomadas por consenso e não por votação. A CIT está
vinculada  à  direção  nacional  do  SUS.  Disponível  em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf>.
Ver também: Leis (federais) nos 8.080/90 e 12.466/2011 e Decreto (federal) nº 7508/2011
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publicada no Diário  Oficial  da União (DOU),  em 12 de dezembro de 2016,  por meio da

Resolução n°00819, de 24 de novembro de 2016.

Desses  indicadores  previamente  estabelecidos,  no  subitem  8.1.

Monitoramento do Plano Nacional de Saúde – Pactuação Interfederativa 2017-2021 do

Relatório da DGO, a diretoria técnica verificou no Quadro 21 o alcance das metas pactuadas

para a saúde no Município de Joinville em 2020.

Da  avaliação  das  metas  pactuadas  para  saúde  de  Joinville  em  2020,

apresentada no Quadro 21, tem-se que o referido Município não atingiu as Metas 1, 5, 6, 8,

10, 11, 12, 17, 19 e 21, a seguir descritas:

INDICADORES
META
2020

RESULTADO
SITUAÇÃO

VERIFICADA
1 –  Mortalidade  Prematura:  Para  município  e
região  com  menos  de  100  mil  habitantes:  a)
Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos)
pelo  conjunto  das  quatro  principais  doenças
crônicas  não  transmissíveis  (doenças  do
aparelho  circulatório,  câncer,  diabetes  e
doenças  respiratórias  crônicas.  b)  Para
município  e  região  com  100  mil  ou  mais
habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de
mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo
conjunto das quatro principais doenças crônicas
não  transmissíveis  (doenças  do  aparelho
circulatório,  câncer,  diabetes  e  doenças
respiratórias crônicas).

283,00 782,00 Não Atingiu

5  – Proporção  de  casos  de  doenças  de
notificação  compulsória  imediata  (DNCI)
encerrados em até 60 dias após notificação.

97,00 82,43 Não Atingiu

6  – Proporção  de  cura  dos  casos  novos  de
hanseníase  diagnosticados  nos  anos  das
cortes.

91,00 84,62 Não Atingiu

8 – Número de casos novos de sífilis congênita
em menores de um ano de idade.

4,00 18,00 Não Atingiu

10  – Proporção  de  análises  realizadas  em
amostras  de  água  para  consumo  humano
quanto aos parâmetros coliformes totais,  cloro
residual livre e turbidez.

100,00 71,45 Não Atingiu

11  – Razão de exames citopatológicos do colo
do  útero  em  mulheres  de  25  a  64  anos  na
população residente de determinado local  e a
população da mesma faixa etária.

0,50 0,04 Não Atingiu

12  –  Razão  de  exames  de  mamografia  de 0,50 0,06 Não Atingiu

19. Dispõe sobre o processo de pactuação interfederativa de indicadores para o período 2017-2021,
relacionados. Disponível em: <http://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2016/12/RESOLUCAO-
N_8_16.pdf>.
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rastreamento realizados em mulheres de 50 a
69 anos na população residente de determinado
local e população da mesma faixa etária.
17  – Cobertura  populacional  estimada  pelas
equipes de Atenção Básica.

90,00 87,06 Não Atingiu

19 – Cobertura populacional estimada de saúde
bucal na atenção básica.

32,00 7,60 Não Atingiu

21  – Ações  de  matriciamento  sistemático
realizadas por CAPS com equipes de Atenção
Básica.

100,00 75,00 Não Atingiu

Em razão disso, acompanhando a manifestação do Parquet, no caso em tela,

deve  ser  recomendado  ao  Município  a  adoção  de  providências  tendentes  a  garantir  o

alcance das metas supramencionadas  para saúde de Joinville, observados os Planos de

Saúde: Nacional e Estadual, naquilo que for de sua competência, e o Plano Municipal de

Saúde, bem como respeitada a Pactuação Interfederativa 2017-2021.

Quanto ao direito à Educação, o art. 214 da Constituição Federal prevê que o

sistema  nacional  de  educação  atuará  em  regime  de  colaboração  e  suas  ações  serão

orientadas pelo Plano Nacional de Educação (PNE)20. Este foi aprovado pela Lei (federal) nº

13.005/2014,  que instituiu  o  PNE para  o  período 2014-2024  e  fixou diretrizes,  metas  e

estratégias para a política educacional. Posteriormente, o Estado de Santa Catarina aprovou

o Plano Estadual de Educação por meio da Lei (estadual) nº 16.794/2015. No Município de

Joinville, está em vigor o Plano Municipal de Educação aprovado pela Lei (municipal) nº

8043/2015.

O Tribunal de Contas passou a incluir a avaliação do cumprimento da meta 1

do Plano Nacional de Educação (Educação Infantil) nas contas anuais, como primeiro passo

para o monitoramento das metas dos Planos de Educação. Em relação às demais metas,

painéis de monitoramento já estão sendo elaborados e disponibilizados, a exemplo do painel

da  Meta  20  do  financiamento  da  educação,  disponível  no  endereço  eletrônico

https://paineistransparencia.tce.sc.gov.br/extensions/PneMeta20/index.html.

20 Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de
articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos,
metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos
das  diferentes  esferas  federativas  que  conduzam  a:  I  -  erradicação  do  analfabetismo;  II  -
universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o
trabalho; V - promoção humanística, científica e tecnológica do país; VI - estabelecimento de meta
de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009).
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A medição realizada toma por base estimativa populacional elaborada pelos

técnicos da Diretoria de Atividades Especiais (DAE) do Tribunal de Contas, baseada em

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para o número de matrículas,

obtidos  os  dados  disponibilizados  pelo  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) nas Sinopses Estatísticas da Educação Básica. 

Quanto  à  creche,  levou-se  em conta  o  percentual  da  meta  estipulada  no

Plano  Nacional  de  Educação.  Todavia,  deve-se  considerar  que  esta  é  apenas  uma

referência mínima para os Municípios, especialmente porque cada Plano Municipal fixou o

percentual de sua meta. Em relação à pré-escola (4 e 5), deve haver identidade entre o

percentual da meta do Plano Nacional e aquele descrito no Plano Municipal de Educação,

diante da obrigatoriedade da oferta de ensino nesta etapa.

Ainda quanto à metodologia adotada, cumpre destacar que a mesma repete a

que foi utilizada para o acompanhamento da meta 1 em relação aos exercícios de 2016 a

201921,  salvo o critério de estimação populacional que a partir  de 202022 passou por um

aprimoramento do modelo.

Portanto,  o  Município  já  dispõe  de  uma  série  histórica  que  permite  o

acompanhamento da evolução do atendimento da educação infantil em seu território, dados

que,  conjugados com  os  indicadores  disponibilizados  pelo  FNDE  no  link

https://www.fnde.gov.br/siope/indicadoresFinanceirosEEducacionais.do,  elaborados a partir

da base do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos  da Educação (SIOPE),

permitem dimensionar o esforço necessário para atingir a meta estabelecida no Plano de

Educação,  utilizando-os  para  o  planejamento  das ações e elaboração  do orçamento do

Município. 

Do cálculo  da Taxa de atendimento em Creche no  Município  de  Joinville,

pelos dados do Censo Escolar de 2020, tem-se que 34,12% das crianças de 0 a 3 anos de

idade estão matriculadas em Creche, estando FORA do percentual mínimo previsto

para a Meta 1 do PNE. Constata-se uma queda acentuada no exercício, fato que, embora

não seja passível de apreciação nos limites do PCP e possivelmente esteja relacionado com

os efeitos da pandemia,  deve ser objeto de aferição pelo gestor,  a  fim de identificar  as

causas. Observo, contudo, que o prazo para implementação da meta é aquele previsto no

Plano Municipal de Educação, sendo adequado que a Unidade fixe metas intermediárias

21 Disponível  em:  <http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/Educa%C3%A7%C3%A3o%20-
%20Creches%20e%20Pr%C3%A9-escola_1.pdf>. Acesso em: 12 ago 2020.

22  Disponível  em:  <https://www.tcesc.tc.br/sites/default/files/2021-06/Metodologia%20Estima
%C3%A7%C3%A3o%20Populacional.pdf>. Acesso em: 15 set 2021.
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para garantir a evolução do atendimento e, por conseguinte, o alcance da meta ao final do

Plano.

Para o acompanhamento evolutivo da  Taxa de atendimento em Creche no

Município seguem os percentuais dos últimos 5 (cinco) exercícios:
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Taxa de Atendimento em Creche (%)

Do cálculo da Taxa de atendimento na Pré-escola no Município de Joinville,

pelos dados do Censo Escolar de 2020, tem-se que 79,54% das crianças de 4 a 5 anos de

idade estão matriculadas na Pré-escola, estando FORA do percentual previsto para a

Meta 1 do PNE. 

Seguem as Taxas de atendimento na Pré-escola no Município referente aos

percentuais dos últimos 5 (cinco) exercícios:
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Em  relação  à  universalização  da  pré-escola,  a  tendência  de  queda  dos

percentuais nos Municípios indica um cenário preocupante de possível ausência de garantia

do  direito  subjetivo  de  acesso  à  escola  de  crianças  que  já  estão  em idade  do  ensino

obrigatório. Não se ignora que a redução possa também ser efeito da pandemia, sobretudo

considerando que havia evolução paulatina desde o exercício de 2016 até 2019, quando o

atendimento atingiu mais de 90% das crianças de 4 a 5 anos, muito próxima da meta a ser

atingida. Ainda assim, os dados do Município indicam uma situação de extrema gravidade,

de descumprimento de um dever constitucional de garantia do acesso à escola. Por essa

razão, a comunicação ao Ministério Público Estadual é medida salutar, para as providências

que forem pertinentes. Da mesma forma, a comunicação ao Conselho Tutelar do Município

é medida imperativa, para que adote as medidas necessárias.

Atente-se, também, para a importância de que o Poder Executivo adote as

medidas necessárias para a realização da busca ativa das crianças com idade para ingresso

na pré-escola e que não se encontram matriculadas e aquelas que deixaram de frequentar

os estabelecimentos de ensino durante a pandemia. É de relevo destacar que esta Corte de

Contas já orientou as unidades jurisdicionadas sobre a necessidade de implementação da

busca ativa, conforme Ofício Circular TC/GAP nº 008/201923.

Diante disso, sugere-se as seguintes recomendações: 

23 Disponível  em:  <https://www.tcesc.tc.br/sites/default/files/19.3.4%20-%20Of%C3%ADcio
%20Circular%20TC%20GAP%20008-2019%20-%20Busca%20Ativa.pdf>. Acesso em: 12 ago 2021.
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 Recomendar ao  Município  de  Joinville  que  adote  providências

tendentes  a  garantir  o  alcance  da  meta  estabelecida  para  o  atendimento  em  creche,

observado o disposto no Plano Municipal de Educação e na parte final da Meta 1 da Lei

(federal) nº 13.005/2014 (PNE).

 Recomendar à  Prefeitura Municipal  de  Joinville  que  garanta  o

atendimento na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, em cumprimento ao art.

208, I, da Constituição Federal, e a parte inicial da Meta 1 da Lei (federal) nº 13.005/2014

(PNE).

Em relação às demais metas, conforme já consignei anteriormente, o Tribunal

de Contas está elaborando e disponibilizando painéis  de monitoramento,  sendo que em

relação ao Município de  Joinville destaco os seguintes pontos observados no Painel que

trata da ampliação do investimento em educação (Meta 20):

 Baixa utilização dos recursos do salário-educação durante o exercício

de 2020, alcançando apenas R$ 4.833.740,2524, conforme também se observa no Quadro

22 do Relatório Técnico, que apontou R$ 94.777.197,53 de superávit financeiro nessa fonte

de recurso. Anoto que no exercício o município recebeu R$ 31.352.886,46 de recursos do

Salário-Educação, o que denota a existência de superávits dos exercícios anteriores.

 O  investimento  mínimo  em  educação  apresentou  uma  queda

significativa, quando o percentual de  202025 é comparado com o ano anterior (de 25,02%

para 23,03%);

 O  investimento  educacional  por  aluno  alcançou  o  valor  de  R$

6.651,6626 em 2020. Já o IDEB dos anos iniciais do Ensino Fundamental atingiu o valor de

7,227 em 2019.

Entendo preocupante a disponibilidade financeira dos recursos recebidos do

salário-educação, sobretudo considerando o contexto de necessidade de investimentos que

os  dados  expostos  anteriormente  indicam,  bem  como  a  premente  necessidade  de

cumprimento do Plano Municipal de Educação (PME). Mais grave ainda é o dado de 2021,

ainda não consolidado no painel da Meta 20, que indica um gasto de R$ 53.756,13, sendo

24 Disponível em: painel da Meta 20, filtros Ente “Joinville” e Fonte de recurso “Salário-Educação”.
Aba superior “Fonte de recursos” e gráfico “Valor da despesa liquidada x Ano”. 

25 Disponível em: painel da Meta 20, filtro Ente “Joinville”. Aba superior “Limites mínimos” e gráfico
“Média do percentual da receita de impostos aplicado em educação”.

26 Disponível em: painel da Meta 20, filtros Ano “2020” e Ente “Joinville”. Aba superior “SIOPE” e
gráfico “Investimento educacional por aluno”.

27 Disponível em: painel da Meta 20, filtros Ano “2019” e Ente “Joinville”. Aba superior “IDEB” e gráfico
“Comparativo  entre  IDEB  da  rede  municipal  e  investimento  por  aluno  no  ensino  fundamental
(SIOPE)”.
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que nesse exercício Joinville recebeu até 15 de dezembro R$ 37.739.550,0728, o que pode

indicar uma disponibilidade de R$ 132.462.991,47. Tal circunstância, se confirmada, afronta

diretamente  o  §  5º  do  art.  212  da  Constituição  Federal29,  a  qual  define  que  o  salário-

educação  deve  ser  destinado  ao  financiamento  de  programas,  projetos  e  ações  de

desenvolvimento da educação básica pública.

 Diante do exposto, deve ser determinada a abertura de autos apartados para

avaliação do  adequado planejamento  para máxima execução orçamentária dos recursos

recebidos do salário-educação, objetivando o cumprimento do Plano Municipal de Educação

(PME) e o art. 212, § 5º da Constituição Federal.

Oportuno  também registrar  que  todo  o  ciclo  orçamentário  municipal  deve

alinhar-se às diretrizes, metas e estratégias dos Planos Municipais de Saúde (art. 15, X, da

Lei Federal nº 8.080/90)30 e de Educação (art. 10 da Lei Federal nº 13.005/2014)31, de modo

a possibilitar a avaliação e o acompanhamento exato da execução orçamentária e garantir o

respeito ao princípio da transparência. Ainda, ressalta-se que esses planos necessitam estar

em consonância com os planejamentos estadual e nacional.

Ademais, o Município de Joinville deve estar atento para o fato de que a sua

legislação  orçamentária  deve  estar  adequada  ao  Plano  Municipal  de  Educação.  As

estratégias relacionadas às suas metas devem servir  de parâmetro para os orçamentos

públicos. Assim, conforme noticiado na análise das contas dos exercícios de 2017 e 2018, a

partir das contas de 2019 este Tribunal de Contas passaria a analisar a vinculação entre a

Lei Orçamentária Anual (LOA) e o Plano Municipal de Educação32, conforme informações

28 Disponível em < https://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_01_pc> Acesso em 15
dezembro 2021.
29 Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
[...]
§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do
salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. 
30 Art.  15.  A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  exercerão,  em seu  âmbito

administrativo, as seguintes atribuições: [...]
X - elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de conformidade com
o plano de saúde;

31 Art. 10 - O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  serão  formulados  de  maneira  a  assegurar  a
consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias
deste PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução.
(Grifei)

32 Os Municípios devem elaborar  o seu planejamento (PPA,  LDO e LOA) considerando o Plano
Municipal de Educação, porém ao encaminhar as informações ao Tribunal de Contas devem fazer
referência  às  metas  do  Plano  Nacional  de  Educação,  conforme  informações  requeridas  no  6º
bimestre do Sistema e-Sfinge.
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encaminhadas  pelo  gestor  e  nos  termos das orientações  repassadas  no XVIII  Ciclo  de

Estudos de Controle Público da Administração Municipal, realizado pelo Tribunal de Contas

no mês de julho de 2018.

Diante das prioridades que foram estabelecidas aos entes municipais, cabe

ao gestor público a tarefa de buscar a materialização dos planos de educação por meio de

dotações  orçamentárias  que  visem  ao  atingimento  das  metas  e  estratégias  que  foram

aprovadas pela Câmara Municipal e que estão previstas em Lei. Dessa forma, para além da

vinculação da execução orçamentária às metas do PNE, que pode contribuir sobremaneira

no aspecto de apuração de custos dessa importante política pública, temos que aperfeiçoar

o planejamento orçamentário (PPA, LDO e LOA), incluindo créditos e dotações específicas33

que tenham como objetivo a concretização dos Planos de Educação.

Sobre o tema, algumas considerações são de relevo.

A  adequação  do  planejamento  orçamentário  às  metas  e  estratégias  dos

Planos  Municipais  de  Educação  não  é  tarefa  simples.  Requer  que  previamente  sejam

quantificadas as demandas e o custo de cada uma. Embora o Sistema de Informações

sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), contenha dados fundamentais para o

planejamento, inclusive com vários indicadores, tais como o custo aluno per capita, dados

esses que devem ser utilizados pelos gestores públicos, há dificuldades para dimensionar

as ações futuras e o valor necessário para atendê-las.

Os  obstáculos  são  ainda  maiores  porque  muitos  Municípios  optaram  por

adotar uma lógica de planejamento similar ao Plano Nacional de Educação, sem avaliar a

sua  real  capacidade  para  executar  aquilo  que  foi  planejado.  Em muitos  casos,  Planos

33 Seguem alguns exemplos de ações que dialogam com os Planos de Educação:
- Ampliação de unidade escolar visando aumentar o número de vagas na educação infantil – Meta X
do PME; 
- Reforma das escolas do ensino fundamental - Estratégia X.X do PME;
- Implementação, estruturação e manutenção da busca ativa escolar no Município - Estratégia X.X
do PME;
- Capacitação dos conselheiros municipais ligados à educação – Meta X do PME; 
- Renovação da frota de veículos do transporte escolar - Estratégia X.X do PME; 
- Capacitação e formação continuada para gestão de escolas públicas - Estratégia X.X do PME;
- Aquisição de equipamentos de informática para os alunos do ensino fundamental - Estratégia X.X
do PME;
- Reforma dos parques infantis da rede escolar - Estratégia X.X do PME;
- Alimentação escolar da educação infantil – Meta X do PME;
- Aquisição de livros para as unidades de educação infantil – Meta X do PME;
- Formação continuada dos profissionais da educação infantil - Estratégia X.X do PME;
-  Implantação  de  mecanismo  para  o  acompanhamento  individualizado  dos  alunos  do  ensino
fundamental - Estratégia X.X do PME.
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Municipais  de Educação incluem metas que sequer possuem competência para cumprir,

como nas situações envolvendo o ensino médio e superior.

Um  futuro  ciclo  de  planejamento  comportará  essa  reflexão.  Planos  mais

realistas e de menor amplitude, que prevejam as metas obrigatórias, dimensionem o que

pode e deve ser feito para além do mínimo e estipulem estratégias factíveis, possivelmente

auxiliarão sobremaneira a gestão pública.

De todo modo,  os Planos foram aprovados por  Lei  e contêm proposições

legítimas, que se observadas permitirão um salto no acesso, redução das desigualdades,

qualidade, valorização dos profissionais da educação e financiamento adequado da política

pública.  Portanto,  devem  ser  respeitados  tanto  no  planejamento  quanto  na  execução

orçamentária.

Para tanto, os Municípios devem desdobrar as suas estratégias em planos

operacionais,  que  no  mais  das  vezes  são  amplas  e  não  permitem um  enquadramento

orçamentário adequado. Um bom exemplo são as estratégias de melhoria de infraestrutura

inseridas na meta 7 do Plano Nacional de Educação e correlatas dos Planos Estadual e

Municipais de Educação. 

Os gestores devem ter um planejamento específico para atendê-las, em que

haja a previsão do que será feito em termos de reformas, aquisição de equipamentos e

tecnologia,  acesso  à  internet  e  outros  itens.  Deve  estimar  o  quanto  será  feito  em  um

determinado horizonte temporal, com o desdobramento ano a ano. A partir desses dados

projetará  em  termos  monetários  cada  ação  específica,  e  com  isso  poderá  incluir  nos

orçamentos os projetos ou atividades estabelecidas. Além disso, permitirá o aprimoramento

dos Planos Plurianuais e Leis de Diretrizes Orçamentárias.

Por certo,  esse procedimento requer  um esforço de planejamento,  o qual,

todavia,  pode auxiliar  muito na evolução da gestão pública  como um todo e do próprio

acompanhamento da execução orçamentária. Permitirá, também, que se visualize o esforço

dos entes públicos e eventuais limites fáticos.

Portanto, e a fim de que a cultura de planejamento no setor público possa

atingir esses objetivos, é fundamental a adequação da legislação orçamentária aos Planos

de Educação. 

Quanto a isso, no subitem 8.2.4 a DGO demonstrou a relação das metas do

Plano Nacional de Educação com a despesa liquidada pelo Município na Educação (Função

12). Segue quadro resumo das informações encaminhadas por meio do Sistema e-Sfinge:
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Meta do PNE Despesa Liquidada na Educação
Nº Síntese R$ %
1 Universalização  da  pré-escola  e

ampliação  da  oferta  de  creches
(50%)

28.876.067,91 5,755%

2 Universalização  do  ensino
fundamental  e  conclusão  na  idade
recomendada (95%)

2.114.724,39 0,421%

4 Universalização  da  educação
especial, preferencialmente na rede
regular

773.520,76 0,154%

5 Alfabetização de todas as crianças
até  o  final  do  3º ano  do  ensino
fundamental

2.852.121,89 0,568%

6 Educação em tempo integral 1.367.034,72 0,272%
7 Qualidade  da  educação  básica  -

Ideb
91.859.529,22 18,306%

8 Elevação da escolaridade média 33.899,82 0,007%
9 Elevação  da  taxa  de  alfabetização

da população com 15 anos ou mais
(93,5%)  e  erradicação  do
analfabetismo  absoluto  e  redução
de 50% do analfabetismo funcional

14.633,18 0,003%

10 25% das matrículas de educação de
jovens  e  adultos,  nos  ensinos
fundamental  e  médio,  na  forma
integrada à educação profissional

571.721,63 0,114%

11 Triplicação  das  matrículas  da
educação  profissional  técnica  de
nível médio

142.540,46 0,028%

16 Formação continuada e garantir aos
professores  da  educação  básica
pós-graduação (50%) 

140.077,68 0,028%

17 Valorização  dos  profissionais  do
magistério  das  redes  públicas  de
educação básica

373.046.921,75 74,343%

Total 501.792.793,41 100,00%

Diante dos dados encaminhados pelo  Município,  a Diretoria  de Contas de

Governo constatou que o total executado para o atingimento das metas do Plano Nacional

de Educação representou 15,58% do orçamento do Município de Joinville. 

Verifico  que  o  total  da  vinculação  demonstrada  no  presente  quadro

corresponde ao valor liquidado na Função 12 – Educação, que alcançou o montante de R$

501.792.793,4234, indicando que os dados possuem uma certa coesão e confiabilidade.

34 Dado consultado no Sistema e-Sfinge – Módulo de Execução Orçamentária – Despesa por Função
de Governo.
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Assim, com objetivo de reforçar as orientações –  acerca da necessidade de

compatibilidade do orçamento público  com os planos de educação – contidas no Ofício

Circular nº TC/GAP-007/2017, de 26 de julho de 2017, da lavra da Presidência desta Casa,

e abordadas no XVIII  Ciclo  de Estudos de Controle Público  da Administração Municipal

deve-se:

 Recomendar à  Prefeitura Municipal de  Joinville  que  formule  os

instrumentos de planejamento e orçamento público competentes – o Plano Plurianual (PPA),

a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) – de maneira a

assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e

estratégias do Plano Nacional de Educação (PNE) e com o Plano Municipal de Educação

(PME), a fim de viabilizar sua plena execução e cumprir o preconizado no art. 10 da Lei

(federal) nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE), bem como para aprimorar os

aspectos referidos na fundamentação da proposta de voto. 

No que concerne à  política urbana,  o  subitem 2.2  do Relatório  da DGO

apontou a existência de Plano Diretor, considerado obrigatório no Município de Joinville, nos

termos dos incisos I, II, IV, V e VI do art. 41 da Lei (federal) nº 10.257/200135. Todavia, não

houve sua revisão após 10 anos de vigência,  nos termos § 3º  do art.  4036,  do referido

regramento. 

O  Ministério  Público  de  Contas  destacou  que  a  obrigação  decorre  do

comando constitucional acerca da política de desenvolvimento urbano que o poder público

municipal deve exercer. Inferiu que a maioria dos Municípios Catarinenses deveria ter tal

instrumento.  Acrescentou  ainda  que  a  Prestação  de  Contas  de  Prefeito  seria  também

oportunidade para que o controle externo atue com base no art. 40, § 1º, do Estatuto da

Cidade, que vincula o plano diretor às leis orçamentárias. Asseverou, ainda, a pertinência de

35  Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:
I – com mais de vinte mil habitantes;
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do art. 182
da Constituição Federal;
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto
ambiental de âmbito regional ou nacional.
VI  -  incluídas  no  cadastro  nacional  de  Municípios  com  áreas  suscetíveis  à  ocorrência  de
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos
correlatos.

36Art.  40.  O  plano  diretor,  aprovado  por  lei  municipal,  é  o  instrumento  básico  da  política  de
desenvolvimento e expansão urbana. [...]  § 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista,
pelo menos, a cada dez anos.
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que a Corte de Contas adote “procedimentos para verificação do cumprimento do ideal de

política urbana trazido no texto constitucional e materializado no Estatuto da Cidade”. 

O instrumento básico de desenvolvimento urbano que regula a utilização do

solo e o direito à cidade é o Plano Diretor, aliado aos demais planos municipais setoriais,

como de Mobilidade, Gestão de Resíduos Sólidos e outros. Eles devem ser elaborados pela

sociedade e pelo poder público, por meio de processo participativo. A importância do Plano

Diretor para a gestão pública municipal é externada pelos instrumentos da política urbana

definidos  no  Estatuto  da  Cidade,  dentre  eles  o  planejamento  municipal,  que  abarca  a

legislação orçamentária e a gestão orçamentária participativa. Por sua vez, os arts. 40, § 1º,

e 44 do Estatuto da Cidade assim definem:

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico

da política de desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento

municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o

orçamento  anual  incorporar  as  diretrizes  e  as  prioridades  nele

contidas. 

Art.  44. No âmbito  municipal,  a  gestão orçamentária  participativa de que

trata a alínea f do inciso III do art. 4o desta  Lei incluirá a realização de

debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano

plurianual,  da lei  de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual,

como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal.

(Grifei)

Portanto,  é  imperativo  legal  a  necessidade  de  vinculação  da  legislação

orçamentária. Tudo o que é decidido no Plano Diretor traz consequências para os gastos

municipais nos mais variados âmbitos, desde obras públicas, as quais pressupõem estudos

prévios de necessidade e demanda, até a consecução de estrutura de mobilidade urbana e

prevenção de desastres naturais.

Todavia, para que tal mecanismo funcione, necessário, preambularmente, a

existência  de Plano  Diretor  vigente  no Município.  Conforme já  indicado,  o Município  de

Joinville se enquadra no inciso I, II, IV, V e VI do art. 41 do Estatuto da Cidade, o que exige

a existência de Plano Diretor revisado, conforme o § 3º do art. 40 da referida lei, motivo pelo

qual necessária recomendação ao Município de  Joinville  para que tome providências no

sentido de revisar o seu Plano Diretor. 
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O Ministério Público de Contas apontou ainda  a ausência de exame pela

Diretoria de Contas de Governo das circunstâncias relativas ao controle interno da

Unidade  Gestora,  sendo  que  a  deficiência  de  tal  aspecto  comprometeria  a  regular

fiscalização financeira,  orçamentária,  operacional  e patrimonial  da administração direta e

indireta, em afronta a mandamento constitucional, e é passível de rejeição de contas à luz

do art. 9, XI, da Decisão Normativa nº TC-06/200837.

Além  disso,  o  MPC  observou  que  o  problema  é  acentuado  diante  da

apreciação automatizada de parcela dos processos de Prestação de Contas de Prefeitos,

tendo a própria Diretoria de Contas de Governo salientado que o relatório do órgão central

de  controle  interno  só  seria  avaliado  quanto  à  remessa  ou  não  de  arquivos,  situação

considerada grave pelo órgão ministerial.

Por  fim,  o  Ministério  Público  de  Contas  opina  pela  expedição  de

recomendação ao Município para que observe atentamente as disposições do Anexo II da

Instrução  Normativa  nº  TC-0020/2015,  especialmente  no  que  se  refere  ao  inciso  XVIII,

diante do cenário de pandemia de COVID-19.

Pertinente a provocação do Ministério Público quando reclama a análise da

atuação do Controle Interno, sendo este o quinto exercício em que o  Parquet  pontua tal

questionamento. Destaco a importância de se verificar os elementos básicos relativos aos

órgãos  de  controle  interno  dos  municípios,  concernentes  na  estrutura,  atuação  mínima

dentro das obrigações legais e competências e responsabilidade pelo seu funcionamento,

além das funções concretamente desempenhadas. 

Contudo, conforme bem pontuado pelo Ministério Público de Contas, durante

o exercício de 2020 evoluíram os trabalhos da comissão criada por meio da Portaria nº TC-

0943/2019 com a finalidade de proceder estudos para definição dos critérios para análise

dos processos de prestação de contas de prefeito no âmbito deste órgão de controle. Assim,

o  parquet identificou  que  o  tema  controle  interno  foi  devidamente  ponderado  em  tais

estudos, podendo gerar impactos na apreciação das contas do exercício de 2021, razão

pela qual deixou de postular a adoção de medidas por parte desta Corte de Contas. Diante

do trabalho que está em curso nesta Casa, compartilho da conclusão do MPC.

37 Art.  9º As restrições que podem ensejar a emissão de Parecer Prévio com recomendação de
rejeição das contas prestadas pelo Prefeito,  dentre outras,  compõe o Anexo I,  integrante desta
Decisão  Normativa,  em especial  as  seguintes:  [...]  XI  –  CONTROLE INTERNO – Ausência  de
efetiva atuação do Sistema de Controle Interno demonstrado no conteúdo dos relatórios enviados
ao Tribunal de Contas, ou em auditoria in loco.
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Consigno ainda que o Ministério Público de Contas fez referência ao Anexo II,

da Instrução Normativa nº TC-0020/2015, conforme cito:

CONTEÚDO  MÍNIMO  DO  RELATÓRIO  DO  ÓRGÃO  CENTRAL  DO

SISTEMA  DE  CONTROLE  INTERNO  DO  PODER  EXECUTIVO  QUE

ACOMPANHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO (Art. 8º) [...]

XVIII - Relatório sobre eventos justificadores de situações de emergência ou

calamidade  pública,  com  os  reflexos  econômicos  e  sociais,  bem  como

discriminação  dos  gastos  extraordinários  realizados  pelo  ente  para

atendimento  específico  ao  evento,  indicando  número  do  empenho;

(Grifei)

Acolho a recomendação do representante do MPC, haja vista que o contexto

de pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) enquadra-se perfeitamente no mencionado

dispositivo da Instrução Normativa nº TC-0020/2015, devendo ser acatado pelo Município

para que os gastos extraordinários com a pandemia fiquem devidamente identificados.

Nesse ponto, assento que a área técnica no item 10 do seu relatório elencou

os recursos utilizados no combate à pandemia da Covid 19 por especificações de fontes

de recursos, demonstrando no Quadro 23 que o total dessas despesas alcançaram o valor

de R$ 114.787.942,00, representando 4,02% da receita total do Município de Joinville.

Por fim, no item 11 do Relatório da DGO, foram apontadas a(s) seguinte(s)

impropriedades contábeis:

11.2.3 Valores impróprios lançados em Contas Contábeis com Atributo F, no

montante de R$ 4.953.607,16, registrado na conta 113510600 – Depósitos

Transferidos (R$ 4.008.124,47) e 111111900 – Bancos Conta Movimento -

demais  contas  (R$  945.482,69),  superestimando  o  Ativo  Financeiro  do

Município, em afronta ao disposto nos artigos 35 e 85 da Lei nº 4.320/64

(Itens 1.2.2.3, 4.2 e Docs. 13 e 31 dos Anexos do Relatório de Instrução).

11.2.4  Despesas de aportes  para cobertura  do deficit  atuarial  realizadas

pela Prefeitura e Câmara Municipal com indicativo de Fonte de Recursos 05

– Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial ao RPPS, quando deveriam ser

realizadas por meio de Fonte de Recurso Ordinário, conforme Tabela  da

Destinação   da   Receita   Pública  –  aplicável   ao  exercício   de   2020,

disponível  no  Sistema e-Sfinge  Captura – tabela  de  download  2020,  em

desacordo  com o  artigo  85  da Lei  nº  4.320/64. (Obs. (**) no Quadro
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“Cálculo Detalhado do Resultado Financeiro por especificações de Fonte de

Recurso” no Apêndice deste Relatório e item 1.2.2.5)

As divergências supramencionadas devem ser alvo de recomendações vez

que,  não  obstante  estejam em desacordo  com a  Lei  (Federal)  nº  4.320/64  e  a  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal,  não  comprometem  sobremaneira  a  higidez  das  contas

apresentadas  pelo  Município,  devendo  as  inconsistências  serem prontamente  corrigidas

pela Unidade Gestora.

O corpo técnico constatou no subitem 5.2.2 – Limite 3 a aplicação parcial de

R$  188.712,78 no  primeiro  trimestre  de  2020  do  saldo  remanescente  dos  recursos  do

FUNDEB do exercício anterior (R$ 556.496,77), mediante a abertura de crédito adicional,

em desacordo com o § 2º do art. 21 da Lei (federal) nº 11.494/2007. Observo que o valor

não aplicado,  de R$ 367.783,99 é de pequena monta,  se considerado o quantitativo de

recursos do FUNDEB (331.817.991,35), alcançando apenas 0,11% do referido numerário.

Entendo pela suficiência de recomendação para a correção da irregularidade,

haja vista que não está dentre aquelas passíveis de ensejar recomendação para a rejeição

das contas do Município, nos termos do art. 9º da Decisão Normativa nº TC-06/2008 desta

Corte de Contas, que estabelece critérios para a emissão de parecer prévio sobre contas

anuais prestadas pelos Prefeitos Municipais.

A área técnica verificou ainda no item 11.2.5 que o balanço consolidado não

teria demonstrado adequadamente a situação patrimonial do Município em 31 de dezembro

de 2020, haja vista as inconsistências apuradas pela Auditoria Financeira que indicaram

distorção  representando  52,03%  do  Ativo  total  registrado  no  balanço  patrimonial  do

exercício, em afronta ao art. 85 da Lei (federal) nº 4.320/64. Todavia, a diretoria técnica em

sua análise ponderou que:

Faz-se importante registrar que o alto percentual de distorção identificado

no ativo  do  Município  de Joinville  (54,77%) e  que  afeta  as  informações

sobre  a  situação  patrimonial  do  Ente  em 31/12/2020,  decorreu,  em sua

maioria, da distorção a qual identificou superavaliação no Ativo Circulante

de R$ 9.974.618.745,76.  Contudo,  conforme detalhadamente exposto  no

item  3.1.8  do  Relatório  da  Auditoria  Financeira,  dado  não  se  tratar

comprovadamente  de  valor  recebível,  a  maior  parte  desse  valor  (R$

8.358.503.745,53) já estava previamente baixada em sistemas de apoio e o

respectivo  procedimento  contábil  foi  realizado  no  exercício  de  2021.
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Ademais, inobstante a expressividade do montante, este não impactou no

fluxo financeiro  do Ente,  e,  assim,  não trouxe prejuízo às apurações do

resultado financeiro e orçamentário no exercício em exame, tão pouco em

anos anteriores.

Diante  desses  esclarecimentos,  e  considerando  a  correção  contábil  do

apontamento em 2021, e da inexistência de prejuízo na apuração do resultado financeiro e

orçamentário de 2020, entendo por suficiente emitir recomendação.

Além  disso,  na  parte  conclusiva  do  relatório,  o  órgão  instrutivo  propôs

cientificar  o  Conselho  Municipal  de  Educação  de  Joinville,  em cumprimento  à  Ação  11

prevista na Portaria  nº  TC-374/201838 da  Presidência  do Tribunal  de Contas,  acerca da

análise do cumprimento dos limites no Ensino e FUNDEB, dos Pareceres do Conselho do

FUNDEB e  Alimentação  Escolar  e  do  monitoramento  da  Meta  1  do  Plano  Nacional  de

Educação, conforme subitens 5.2, 6.1, 6.5 e 8.2, do Relatório da DGO.

A cientificação ao Conselho Municipal de Educação é salutar, possibilitando

que esse órgão tenha conhecimento das questões afetas à educação abordadas no bojo

deste processo.

Saliento,  por  último,  que  o  balanço  geral  do  Município  representa

adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial  do Município em 31 de

dezembro,  bem  como,  as  operações  analisadas  estão  de  acordo  com  os  princípios

fundamentais  de  contabilidade  aplicados  à  administração  pública  municipal,  devendo-se

asseverar que a apreciação mediante Parecer Prévio por este Tribunal não envolve exame

de  responsabilidade  do  Prefeito  quanto  a  atos  de  gestão,  os  quais  estão  sujeitos  a

apreciação em processos específicos.

Diante de todo o exposto, restam presentes os requisitos que autorizam a

expedição de Parecer Prévio favorável à aprovação das contas ora analisadas.

III – PROPOSTA DE VOTO

Ante o exposto e com fulcro no art. 31 da Constituição Federal, art. 113 da

Constituição do Estado de Santa Catarina e arts. 1º, II, e 50 da Lei Complementar (estadual)

38 Conforme redação dada pela Portaria nº TC-968/2019.
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nº  202/2000,  bem como art.  88  do  Regimento  Interno  deste  Tribunal,  PROPONHO ao

Egrégio Plenário:

1 – Emitir Parecer Prévio recomendando à Egrégia Câmara de Vereadores

a  APROVAÇÃO das contas do Prefeito  Municipal  de  Joinville,  relativas ao exercício de

2020, com ressalva em face das seguintes restrições:

1.1 – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino no valor de

R$  292.757.675,27,  representando  22,95% da  receita  com  impostos  incluídas  as

transferências de impostos (R$ 1.305.100.830,34), quando o percentual constitucional de

25,00% representaria  gastos  da  ordem  de  R$  326.275.207,59,  configurando,  portanto,

aplicação a menor de  R$ 26.700.243,79 ou  2,05%, em descumprimento ao artigo 212 da

Constituição Federal (itens 1.2.1.1 e 5.2.1).

1.2  – Obrigações  de  despesas  liquidadas  até  31  de  dezembro  de  2020

contraídas  pelo  Poder  Executivo  sem  a  correspondente  disponibilidade  de  caixa  de

RECURSOS  NÃO  VINCULADOS  e  VINCULADOS  para  pagamento  das  obrigações,

deixando a descoberto DESPESAS NÃO VINCULADAS no montante de R$ -28.368.933,65,

e DESPESAS VINCULADAS às Fontes de Recursos (FR 31 – R$ -10.055,47 e FR 32 – R$ -

1.561,01), no montante de R$ -11.616,48, evidenciando o descumprimento ao artigo 42 da

Lei Complementar nº 101/2000 – LRF (Itens 1.2.2.1 e 9).

2 – Recomendar à Prefeitura Municipal de Joinville, com fulcro no art. 90, §

2º,  do  Regimento  Interno  do Tribunal  de Contas  de Santa  Catarina  (Resolução  n°  TC-

06/2001), com o envolvimento e possível responsabilização do órgão de Controle Interno,

que doravante, adote providências, sob pena de, em caso de eventual descumprimento dos

mandamentos legais pertinentes, seja aplicada a sanção administrativa prevista no art. 70

da Lei Complementar (estadual) nº 202/2000 (Lei Orgânica deste Tribunal), para:

2.1 – Prevenir e corrigir as restrições descritas nos subitens 11.1.2, 11.2.2,

11.2.3, 11.2.4 e 11.2.5 do Relatório Técnico nº 407/2021:

2.1.1 – Aplicação parcial no valor de R$ 188.712,78, no primeiro trimestre de

2020, referente aos recursos do FUNDEB remanescentes do exercício anterior no valor de

R$  556.496,77,  mediante  a  abertura  de  crédito  adicional,  em  descumprimento  ao

estabelecido no § 2º do artigo 21 da Lei nº 11.494/2007 (itens 1.2.2.2 e 5.2.2, limite 3).

2.1.2 – Valores impróprios lançados em Contas Contábeis com Atributo F, no

montante de R$ 4.953.607,16, registrado na conta 113510600 – Depósitos Transferidos (R$

4.008.124,47) e 111111900 – Bancos Conta Movimento - demais contas (R$ 945.482,69),
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superestimando o Ativo Financeiro do Município, em afronta ao disposto nos artigos 35 e 85

da Lei nº 4.320/64 (Itens 1.2.2.3, 4.2 e Docs. 13 e 31 dos Anexos do Relatório de Instrução).

2.1.3 – Despesas de aportes para cobertura do déficit atuarial realizadas pela

Prefeitura  e  Câmara  Municipal  com indicativo  de Fonte  de  Recursos  05  –  Aporte  para

Cobertura de Deficit Atuarial ao RPPS, quando deveriam ser realizadas por meio de Fonte

de Recurso Ordinário, conforme Tabela  da  Destinação  da  Receita  Pública – aplicável  ao

exercício  de  2020,  disponível  no  Sistema e-Sfinge  Captura – tabela  de  download  2020,

em  desacordo  com o  artigo  85  da Lei  nº  4.320/64. (Obs. (**) no Quadro “Cálculo

Detalhado do Resultado Financeiro por especificações de Fonte de Recurso” no Apêndice

deste Relatório e item 1.2.2.5)

2.1.4  – Balanço Consolidado não demonstrando adequadamente a situação

patrimonial  do  Município  em 31  de  dezembro  de  2020,  em virtude  das  inconsistências

contábeis  apuradas  pela  Auditoria  Financeira  (Relatório  nº  462/2021),  em  especial  a

distorção  de  valor  item  3.1.8,  cuja  inconsistência  representou  52,03%  do  Ativo  Total

registrado ao final do exercício de 2020 no Balanço Patrimonial do Município de Joinville,

contrariando o artigo 85 da Lei nº 4.320/64 (Item 1.2.2.6 e 4.5).

3 – Recomendar à Prefeitura Municipal de Joinville que: 

3.1 – adote providências tendentes a garantir o alcance das Metas 1, 5, 6, 8,

10,  11,  12,  17,  19 e 21 pactuadas para a saúde de  Joinville,  observados os Planos de

Saúde: Nacional e Estadual, naquilo que for de sua competência, e o Plano Municipal de

Saúde, bem como respeitada a Pactuação Interfederativa 2017-2021; 

3.2 – adote providências tendentes a garantir o alcance da meta estabelecida

para o atendimento em creche, observado o disposto no Plano Municipal de Educação e na

parte final da Meta 1 da Lei (federal) nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE);

3.3  –  garanta o atendimento na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de

idade, em cumprimento ao art. 208, I, da Constituição Federal, e a parte inicial da Meta 1 da

Lei (federal) nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE);

3.4 – efetue o adequado planejamento para máxima execução orçamentária

dos recursos recebidos do salário-educação, objetivando o cumprimento do Plano Municipal

de Educação (PME);

3.5  –  formule  os  instrumentos  de  planejamento  e  orçamento  público

competentes – o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei
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Orçamentária  Anual  (LOA)  –  de  maneira  a  assegurar  a  consignação  de  dotações

orçamentárias compatíveis  com as diretrizes,  metas e estratégias do Plano Nacional  de

Educação (PNE) e com o Plano Municipal de Educação (PME), a fim de viabilizar sua plena

execução e cumprir o preconizado no art. 10 da Lei (federal) nº 13.005/2014 (Plano Nacional

de Educação – PNE), bem como para aprimorar os aspectos referidos na fundamentação da

proposta de voto;

3.6 – tome providências no sentido de revisar o seu Plano Diretor, por meio

de processo participativo,  proporcionando o acesso do cidadão e da sociedade civil  em

todas as fases da revisão do documento, em atendimento ao art.  41 da Lei (federal) nº

10.257/2001 (Estatuto da Cidade); 

3.7  – adote  providências  tendentes  a  garantir  que  o  Órgão  Central  de

Controle  Interno  atente  para  o  cumprimento  do conteúdo  mínimo do  relatório  do  órgão

central  do sistema de controle interno do Poder  Executivo,  nos termos do  Anexo II,  da

Instrução Normativa nº TC-0020/2015,  com especial  atenção ao item XVIII,  identificando

todos os gastos extraordinários realizados para atendimento específico com a pandemia do

novo coronavírus;

4 – Determinar a abertura de autos apartados para: 

4.1 – exame do adequado planejamento para máxima execução orçamentária

dos recursos recebidos do salário-educação, objetivando o cumprimento do Plano Municipal

de Educação (PME) e o art. 212, § 5º da Constituição Federal.

4.2  – obter  plano  de  ação  do  gestor  para  a  aplicação  dos  recursos  não

aplicados  em  manutenção  ao  desenvolvimento  do  ensino  no  exercício  de  2020,

considerando  o  valor  apurado  pela  área  técnica,  acrescido  da  despesa  com  entidades

privadas com fins lucrativos para vagas em creche, e o percentual constitucional, conforme

prioridades definidas conforme o monitoramento do Plano Municipal de Educação; 

4.3 – especificar metas parciais para a ampliação das vagas em educação

infantil, até o prazo previsto no Plano Municipal de Educação.

5 – Recomendar à Prefeitura Municipal  de Joinville  que, após o trânsito em

julgado,  divulgue esta Prestação de Contas e o respectivo Parecer Prévio,  inclusive  em

meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei Complementar

(federal) nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
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6 – Solicitar à Câmara de Vereadores de Joinville que comunique ao Tribunal

de Contas o resultado do julgamento das Contas Anuais em questão, do Prefeito Municipal,

conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) nº 202/2000, inclusive com a

remessa do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.

7 – Dar ciência do Parecer Prévio, do relatório e proposta de voto do Relator,

bem  como  do  Relatório  Técnico  nº  407/2021  ao  Conselho  Municipal  de  Educação  de

Joinville, acerca da análise do cumprimento dos limites na Educação e no FUNDEB, dos

Pareceres do Conselho do FUNDEB e de Alimentação Escolar, do monitoramento da Meta 1

do Plano Nacional de Educação e da vinculação do orçamento ao PNE, conforme subitens

5.2, 6.1, 6.5 e 8.2 do citado relatório técnico.

8 – Dar ciência do Parecer Prévio, do relatório e proposta de voto do Relator,

bem como do Relatório Técnico nº 407/2021 ao Conselho Tutelar de Joinville, em razão da

tendência de queda dos percentuais na taxa de atendimento da pré-escola (Meta 1 do Plano

Nacional de Educação). 

9 – Dar conhecimento à Promotoria de Justiça da Comarca de Joinville, com

fulcro no Termo de Cooperação nº 049/2010, da proposta de voto e do Parecer Prévio, bem

como do Relatório Técnico n° 407/2021, em razão da tendência de queda dos percentuais

na taxa de atendimento  na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade no Município

(Meta 1 do Plano Nacional de Educação).

10 – Dar ciência do Parecer Prévio ao Presidente da Câmara Municipal de

Joinville.

11  –  Dar  ciência do  Parecer  Prévio,  do  relatório  e  proposta  de  voto  do

Relator, bem como do Relatório Técnico nº 407/2021 e do Parecer nº MPC/2477/2021, à

Prefeitura  Municipal  de  Joinville,  ao  Sr.  Udo  Döhler,  Prefeito  Municipal  de  Joinville no

exercício de 2020, bem como ao Sr. Adriano Silva, atual Prefeito Municipal de Joinville.

Gabinete, em 16 de dezembro de 2021.

Gerson dos Santos Sicca
Relator 
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	Este órgão vem nos últimos anos aperfeiçoando a análise das contas municipais, buscando sempre uma melhora na qualidade e celeridade na instrução. Assim, seria conveniente que a DGO implementasse outros mecanismos de exame dos pareceres dos conselhos e do relatório do controle interno, tendo em conta que nesta prestação de contas apenas verificou a remessa dos arquivos.
	Não se desconhece a dificuldade para implementar soluções de inteligência artificial que viabilizem a análise tempestiva dos pareceres. Em verdade, a análise manual de todos os pareceres praticamente impediria que as contas anuais fossem apreciadas no prazo legal, de maneira que restam duas opções para a área técnica: implementar ferramentas de tecnologia da informação que consigam capturar dados dos relatórios para efeito de triagem ou até mesmo de avaliação automatizada, ou, então, avaliá-los em processos específicos de auditoria, caso em que a ampliação do número de atuações desse jaez seria imperativa, de modo a garantir uma ampliação do universo fiscalizado.
	Nesse cenário, é razoável que as contas sejam analisadas com o grau de informação disposto no Relatório, sem prejuízo de que se inste a área técnica a envidar esforços para ampliar o uso das ferramentas de tecnologia da informação na instrução processual, o que, de resto, já vem sendo feito com a execução dos Planos Municipais de Educação, e, em matéria de atos de pessoal, com a automatização de grande parte dos processos de atos de aposentadoria, reformas e pensões para efeito de registro.

