
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Excerto da Relação 4/2016 - TCU - Plenário
Relator - Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

ACORDAO N" 226/2016 - TCU - Plenário

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao
processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143,
inciso 111; e 250 a 252 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar parcialmente
atendidas as recomendações contidas no item 1.7 do Acórdão 3.108/2011 - Plenário, adotar as

seguintes medidas e arquivar este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos;

1. Processo TC-028.055/20I1-0 Monitoramento (emRelatório de Levantamento)

1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União

1.2. Unidades: Secretaria de Orçamento Federal; Secretaria do Tesouro Nacional;
Ministério da Educação; Ministério das Cidades e Ministério do Turismo

1.3. Relator: Ministro José Múcio Monteiro

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag)
1.6. Representação legal: não há

1.7. Reiterar à Secretaria do Tesouro Nacional, com fulcro no art. 11, inciso I, da Lei
10.180/2001, as recomendações constantes dos itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3 do Acóidão 3.108/2011 -
Plenário, transcritas a seguir, no sentido de orientar os órgãos setoriais do Sistema de Administração
Financeira Federal, inclusive por meio da inclusão de rotinas de comunicação no Siafi, sobre:

"7.7./. a obrigatoriedade de se observar o disposto no parágrafo 1° do art. 1° da Lei
Complementar 101/2000 quando da inscrição de despesas em restos a pagar não processados;

1.7.2. a necessidade de se inscrever a despesa em restos a pagar não processados pelos
valores previstos nos respectivos contratos;

1.7.3. a importância de se inscrever a despesa em restos a pagar não processados
observando-se o emprego de recursos financeiros definidos no cronograma de desembolso contido no
Plano de Trabalho do respectivo convênio ou contrato de repasse."

1.8. Recomendar:

1.8.1. à Secretaria de Orçamento Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional que,
conjuntamente, verifiquem a possibilidade de iniciar processo de revisão das normas que tratam da
inscrição e manutenção de despesas em restos a pagar não processados, em especial das disposições
dos §§ 2° e 3° do art. 68 do Decreto 93.872/1986, com as alterações dadas peto Decreto 7.654/2011, com a
finalidade de verificar a adequação da flexibilidade de inscrição e reinscrição de despesa em restos a pagar
não processados concedida por esses dispositivos, bem como a possibilidade de aprimoramento de suas
disposições;

1.8.2 ao Ministério do Turismo que elabore e apresente a este Tribunal plano de ação com
medidas que visem o controle e a diminuição do montante de restos a pagar não processados inscritos
e reinscritos por esse órgão ao término do exercfcio de 2014, com atenção especial ao cumprimento
das disposições do Decreto 8.407/2015, com as alterações dadas peto Decreto 8.551/2015;

1.8.3. ao Ministério das Cidades, ao Ministério da Educação e ao Ministério do Turismo
que regularizem o cadastro no Siafi dos empenhos inscritos em restos a pagar não processados no que
se refere à informação do número do processo, contrato, termo ou outro instrumento similar, com a
fmalidade de garantir a transparência do gasto público, em atendimento ao disposto no § 1° do art. 1°
da Ixide Responsabilidade Fiscal;

1.9. Encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria do Tesouro Nacional; à Secretaria
de Orçamento Federal; à Controladoria-Geral da União; ao Ministério da Fazenda; ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão; ao Ministério da Educação; ao Ministério das Cidades, ao
Ministério do Turismo e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54885158.
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