
TÍTULO: A APLICAÇÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: Ciências ContábeisSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO - PIO XIIINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): AMANDA ALEIXO BATISTA, LARISSA VALIM TEIXEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MOISES BRASIL COSER, WILLIAN BALLA LOPESORIENTADOR(ES): 



 

1 
 

Resumo 

O presenta trabalho tem como objetivo identificar quais municípios do Estado do 

Espirito Santo (capixabas) têm condições de conseguir recursos voluntários 

municipais ou Estadual dentro do período do início do exercício financeiro de 2017 

até outubro do mesmo ano. A metodologia foi realizada de forma qualitativa. Após as 

análises foi investigado que apenas 26% (vinte e seis pontos percentuais) dos 

municípios, isto é, 20 (vinte) cidades conseguiriam receber recursos públicos 

municipais ou Estadual voluntariamente. Dentre os 78 (setenta e oito) municípios, 16 

(dezesseis) não foram possíveis à emissão da Certidão de Regularidade para 

Transferências Voluntárias devido o não envio das prestações de contas da LrfWeb, 

do Resumo do Relatório da Execução Orçamentária (RREO) e/ou do Relatório de 

Gestão Fiscal (RGF) para o TCE/ES (Tribunal de Contas do Estado do Espirito 

Santo) dentro do prazo estabelecido e 42 (quarenta e dois) municípios não 

cumpriram com as exigências da CRTV impostas pelo Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito Santo. 

1.0 Introdução 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) procura manter um equilíbrio na efetivação 

dos gastos públicos proporcionando uma nova perspectiva fiscal e buscando mudar 

a situação deficitária da administração pública. A partir dessa perspectiva, em 20 de 

setembro de 2016, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo publicou a 

Instrução Normativa nº 37, dispondo que para que ocorra transferências voluntárias 

pelo Estado ou municípios (existindo exceções), é obrigatório a emissão da Certidão 

de Regularidade para Transferências Voluntárias (CRTV).  

Para a emissão dessa certidão é preciso cumprir quesitos expressos na Instrução 

Normativa nº 37/2016. Caso algum desses quesitos não seja cumprido ou se houver 

prestações de contas atrasadas, os municípios não conseguem as transferências de 

recursos do Estado ou de outros municípios.  

Surge a necessidade de saber como está sucedendo a aplicação da Certidão de 

Regularidade para Transferências Voluntárias nos municípios do Estado do Espírito 

Santo.  
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2.0 Objetivo 

O objetivo desta pesquisa é identificar quais municípios capixabas têm condições de 

conseguir recursos voluntários municipais ou Estadual dentro do período do início do 

exercício financeiro de 2017 até outubro do mesmo ano. 

3.0 Metodologia  

A pesquisa foi desenvolvida de forma qualitativa. Quanto aos meios, trata-se de um 

estudo de caso comparativo, uma vez que se busca estudar a emissão das certidões 

de regularidade emitidas pelo TCE/ES e verificar, comparativamente, como os 

municípios capixabas estão procedendo para fazerem jus a essa certidão. 

O estudo, portanto, foi focado nos municípios do Espírito Santo, verificando-se as 

Certidões de Regularidade de Transferências Voluntárias (CRTV) retiradas do site 

do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE/ES através do link 

https://www.tce.es.gov.br. 

A pesquisa compreendeu todos os 78 municípios capixabas. Entretanto, não foi 

possível a emissão da certidão de 16 municípios (20,5% do total). Para esses 

municípios, não foi possível a emissão da certidão devido a pendências no envio das 

prestações de contas da LrfWeb, do Resumo do Relatório Execução Orçamentária 

(RREO) e/ou do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) enviadas ao Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo. 

A análise dos dados foi desenvolvida a partir da tabulação dos resultados obtidos 

em planilha eletrônica e posteriormente processadas em tabelas de frequência com 

construção gráfica. 

4.0 Desenvolvimento 

O endividamento do setor público, a exemplo da própria União, é verificado quando 

as receitas não são suficientes para cobrir as despesas. A palavra que predominou 

por muitos anos no cenário das administrações públicas foi o déficit. Contudo, a 

partir da Constituição Federal de 1988, mecanismos com propostas eficientes vêm 

sendo criados e utilizados para reverter essa situação. 

Assim, com o objetivo de introduzir métodos que possibilitassem ampliar o controle e 

a transparência dos atos dos gestores como: a inserção de publicações periódicas 

dos relatórios de gestão, o monitoramento dos índices orçamentários, o controle da 
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despesa pública e o aumento na arrecadação da receita, forçando uma maior 

eficiência da gestão e a obtenção do equilíbrio das contas públicas, em 04 de maio 

de 2000 foi editada a Lei Complementar¹ nº 101/2000, denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal, mais conhecida como LRF (SANTOS e ALVES, 2011).  

De outra parte, Linhares et al. (2013) afirmam que a Lei de Responsabilidade Fiscal 

procura, em seu contexto, imprimir a austeridade na efetivação dos gastos públicos, 

com a finalidade de estabelecer o equilíbrio dos gastos, proporcionando uma nova 

perspectiva fiscal. A Lei Complementar1 nº 101/2000, no art. 1º, §1º, assim 

prescreve: 

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas 
de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 
condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 
garantia e inscrição em Restos a Pagar (art. 1º, § 1º, LC 101/2000). 

A LRF é uma lei complementar de finanças públicas, contudo ela não substitui e 

nem revoga a Lei nº 4.320/64 (normatizadora das finanças públicas do país), uma 

vez que os propósitos das duas são distintos. Segundo Nascimento e Debus (2001, 

p. 3) “enquanto a Lei nº 4.320/64 se refere a normas gerais para a elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços, a LRF estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a gestão fiscal”.  

Podendo ser associada a uma função estabilizadora da economia, a LRF pretende 

alcançar o equilíbrio das contas governamentais, nas quais, além de terem maior 

equilíbrio financeiro, os chefes do Poder Executivo também têm mais condições de 

ofertar serviços públicos de qualidade e programas governamentais voltados para as 

diversas áreas. A LRF concedeu aos Tribunais de Contas a fiscalização das normas 

então introduzidas. Deveras, ela traz regulação para receitas e despesas públicas 

com o objetivo de equilibrar esses dois fatores, permitindo que o saneamento 

financeiro do Estado proporcione uma atuação mais eficaz em benefício dos 

interesses sociais. 

                                                           
1 A Lei Complementar deve ser aprovada pela maioria absoluta do quórum, ou seja, primeiro número inteiro superior à 

metade do total de integrantes. Também serve para acrescentar o conteúdo de uma lei constitucional, já que a Constituição 
Federal Brasileira é de 1988. 
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A LRF concede à Contabilidade Pública novas atribuições no controle orçamentário 

e financeiro o que gera uma especialidade gerencial, passando a interessar os 

administradores públicos (no âmbito dos três poderes: Federal, Estadual e 

Municipal) e seus respectivos gestores. Além disso, a sociedade civil fará parte do 

acompanhamento e fiscalização das contas públicas. Entende-se que a LRF veio 

para romper o ciclo vicioso de pacotes emergenciais para socorrer governos com 

dificuldades, diminuindo o ciclo político eleitoral.  

Uma das mudanças que ocorreu com a implementação da LRF foi a determinação 

de um limite superior com pessoal em 60% da Receita Corrente Líquida (RCL). Na 

busca da redução do endividamento, também, foi instituída uma relação de 1,2 entre 

a Dívida Consolidada Líquida (DCL) e a Receita Corrente (RC), além de metas 

fiscais anuais e a prestação de contas trimestral, para acompanhamento. 

O quinto capítulo da LRF trata das Transferências Voluntárias e, especificamente, no 

art. 25 são explicados o significado e as exigências para a realização dessas 

transferências, da seguinte forma: 

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência 
voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da 
Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que 
não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao 
Sistema Único de Saúde. 

Para cumprir os efeitos da LRF, em 20 de setembro de 2016, o Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo – TCE/ES publicou a Instrução Normativa nº 37/2016, 

que “dispõe sobre a emissão de certidões no âmbito do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo”. Segundo o artigo 11, da IN nº 37/2016, para que ocorram 

transferências voluntárias pelo Estado ou municípios (existindo exceções), é 

obrigatória a emissão e apresentação da Certidão de Regularidade para 

Transferências Voluntárias (CRTV): 

O repasse de transferências voluntárias pelo estado ou municípios, exceto 
aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social, depende 
do cumprimento dos requisitos da Lei Complementar Federal 101/2000, e 
da regularidade das obrigações dos órgãos e entidades jurisdicionados 
perante o Tribunal de Contas, que serão comprovados pelo ente recebedor 
dos recursos, por meio da Certidão de Regularidade para Transferências 
Voluntárias. (art. 11, IN nº 37/2016). 

Para a emissão da CRTV, o TCE/ES exige o cumprimento de requisitos do art. 14 da 

IN nº 37/2016 e do art. 113 da LC nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCE/ES). Caso não 

cumprido pelo menos um desses dois artigos, o município não consegue obter a 
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emissão da certidão ou não será capaz de auferir o recurso estadual. Os principais 

requisitos elencados na IN 37/2016 são os seguintes: 

I - Cumprimento dos limites constitucionais relativos à aplicação mínima de 
recursos na educação: 
a) mínimo de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, do 
percentual mínimo de vinte e cinco por cento da receita resultante de 
impostos, compreendida a proveniente de transferências; 
b) mínimo de 60% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação – FUNDEB para o pagamento dos profissionais do magistério 
da educação básica em efetivo exercício. 
II - Cumprimento do limite constitucional relativo à aplicação anual mínima 
de 15% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, em ações e serviços públicos de saúde;  
III - Observância dos limites de despesa total com pessoal do Poder ou 
órgão referido no art. 20 da Lei Complementar 101/2000;  
IV - Observância do limite da dívida consolidada líquida em relação à 
Receita Corrente Líquida;  
V - Observância dos limites de contratação de operações de crédito, 
inclusive por antecipação de receita, em relação à Receita Corrente Líquida;  
VI - Observância dos limites de inscrição em Restos a Pagar, no último ano 
de mandato;  
VII - Comprovação da instituição, previsão e efetiva arrecadação dos 
impostos de competência constitucional do ente da Federação, referentes 
ao último exercício encerrado;  
VIII - Comprovação da publicação do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária dos últimos 6 (seis) bimestres exigíveis;  
IX - Comprovação da publicação do Relatório de Gestão Fiscal dos últimos 
3 (três) quadrimestres ou dos últimos 2 (dois) semestres exigíveis, conforme 
o caso. 

A IN nº 37/2016 foi aprovada pelo Presidente do TCE/ES no dia 29 de setembro de 

2016, por meio da Portaria N nº 66/2016 e entrou em vigor na data da sua 

publicação, revogando a Portaria nº 10/2002 que estabelecia normas para a 

expedição de certidões concernentes aos entes sob jurisdição do TCE/ES. 

5.0 Resultados 

Conforme já mencionado, não foi possível obter a emissão da certidão de 16 

municípios devido a pendências no envio das prestações de contas da LrfWeb, do 

Resumo do Relatório Execução Orçamentária (RREO) e/ou do Relatório de Gestão 

Fiscal (RGF) enviadas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

Observou-se, portanto, que apenas 62 municípios (79%) verificaram todos os 

requisitos que impedem transferências voluntárias entre Estado e municípios (Figura 

1), quais sejam: o item I (Informações referente ao último exercício apreciado pelo 

Plenário/Câmaras); o item II (Informações referentes ao sistema de controle 

informatizado de dados do Espírito Santo – CidadES); e, o item III (Informações 
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complementares do último período exigível). Esses três requisitos são mencionados 

no corpo da redação da certidão emitida. 

Sobre esses requisitos impeditivos, apenas 20 municípios (26%) cumpriram todas as 

condições (Figura 2). Observou-se, por fim, que 42 municípios (54%) não cumpriram 

as exigências do TCE/ES na totalidade (Figura 3). 

Quadro 1 – Situação dos Municípios Capixabas 

 Continuação do Quadro 1 

Nº Município 
Conformidade 

Legal 

 
Nº Município 

Conformidade 

Legal 

1  Afonso Cláudio Não Cumpriu 40 Jerônimo Monteiro Não Cumpriu 

2 Água Doce do Norte Não Cumpriu 41 João Neiva Não Cumpriu 

3 Águia Branca Não Cumpriu 42 Laranja da Terra Cumpriu 

4 Alegre Sem Certidão 43 Linhares Sem Certidão 

5 Alfredo Chaves Cumpriu 44 Mantenópolis Sem Certidão 

6 Alto Rio Novo Cumpriu 45 Marataízes Não Cumpriu 

7 Anchieta Não Cumpriu 46 Marechal Floriano Não Cumpriu 

8 Apiacá Cumpriu 47 Marilândia Não Cumpriu 

9 Aracruz Não Cumpriu 48 Mimoso do Sul Sem Certidão 

10 Atílio Vivácqua Cumpriu 49 Montanha Cumpriu 

11 Baixo Guandu Não Cumpriu 50 Mucurici Sem Certidão 

12 Barra de São Francisco Sem Certidão 51 Muniz Freire Não Cumpriu 

13 Boa Esperança Não Cumpriu  52 Muqui Não Cumpriu 

14 Bom Jesus do Norte Sem Certidão 53 Nova Venécia Cumpriu 

15 Brejetuba Cumpriu 54 Pancas Sem Certidão 

16 Cachoeiro de Itapemirim Não Cumpriu 55 Pedro Canário Não Cumpriu 

17 Cariacica Cumpriu 56 Pinheiros Sem Certidão 

18 Castelo Cumpriu 57 Piúma Cumpriu 
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19 Colatina Cumpriu 58 Ponto Belo Sem Certidão 

20 Conceição da Barra Não Cumpriu 59 Presidente Kennedy Não Cumpriu 

21 Conceição do Castelo Cumpriu 60 Rio Bananal Não Cumpriu 

22 Divino de São Lourenço Sem Certidão 61 Rio Novo do Sul Sem Certidão 

23 Domingos Martins Não Cumpriu 62 Santa Leopoldina Cumpriu 

24 Dores do Rio Preto Cumpriu 63 Santa Maria de Jetibá Não Cumpriu 

25 Ecoporanga Não Cumpriu 64 Santa Teresa Não Cumpriu 

26 Fundão Não Cumpriu 65 São Domingos do Norte Sem Certidão 

27 Governador Lindenberg Não Cumpriu 66 São Gabriel da Palha Não Cumpriu 

28 Guaçuí Não Cumpriu 67 São José do Calçado Não Cumpriu 

29 Guarapari Não Cumpriu 68 São Mateus Sem Certidão 

30 Ibatiba Não Cumpriu 69 São Roque do Canaã Não Cumpriu 

31 Ibiraçu Cumpriu 70 Serra Não Cumpriu 

32 Ibitirama Não Cumpriu 71 Sooretama Não Cumpriu 

33 Iconha Cumpriu 72 Vargem Alta Não Cumpriu 

34 Irupi Não Cumpriu 73 Venda Nova do Imigrante Cumpriu 

35 Itaguaçu Não Cumpriu 74 Viana Sem Certidão 

36 Itapemirim Sem Certidão 75 Vila Pavão Não Cumpriu 

37 Itarana Cumpriu 76 Vila Valério Não Cumpriu 

38 Iúna Não Cumpriu 77 Vila Velha Não Cumpriu 

39 Jaguaré Não Cumpriu 78 Vitória Cumpriu 

Fonte: Elaborado pelas autoras do manuscrito. 

Pelas figuras seguidamente demonstradas é possível observar em percentuais a 

situação dos municípios capixabas com relação à emissão da Certidão de 

Regularidade de Transferências Voluntárias (CRTV).  

A figura 1, a seguir, representa os percentuais de municípios que possuem certidão 

e de municípios que não possuem certidão. 
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Figura 1 – Municípios que possuem, ou não, CRTV 

Fonte: Elaborado pelas autoras do manuscrito 

A figura 2, seguinte, indica dentre os municípios que possuem CRTV quantos deles 

cumpriram todas as exigências e quantos deixaram de cumprir uma ou mais 

exigências. 

 

Figura 2 – Municípios que cumpriram, ou não, todas as exigências  

Fonte: Elaborado pelas autoras do manuscrito 

A figura 3, a seguir, indica um quadro geral, em percentual, dos municípios que 

cumpriram todas as exigências; dos que não cumpriram todas as exigências; e, dos 

que não possuem CRTV. 

 

Figura 3 – Aplicação da CRTV nos Municípios Capixabas 

Fonte: Elaborado pelas autoras do manuscrito 
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6.0 Considerações Finais 

Devido ao déficit nos gastos públicos e a necessidade de mudar essa situação com 

a LRF, aponta-se o quanto é indispensável os estudos sobre o tema. Nesse contexto 

é que foi realizado este estudo tendo como objetivo pesquisas sobre a aplicação da 

Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias nos municípios do Estado 

do Espírito Santo.  

Com os resultados obtidos, constatou-se que 79% dos municípios possuem a 

certidão. Porém, em contrapartida, apenas 26% dos munícipios estão regulares com 

o TCE/ES, ou seja, de 60 munícipios com CRTV, apenas 20 cumpriram todas as 

obrigações perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.  

Sobre a aplicação da CRTV, mais da metade dos municípios não conseguiram 

alcançar o objetivo final, sendo que 54% não cumpriram com os requisitos que 

impedem as transferências voluntárias entre Estado e municípios, sendo estes os 

itens I, II e III (detalhados no Referencial Teórico).  
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