
 

ACÓRDÃO TC-1251/2016 – SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO  - TC-3460/2016 

JURISDICONADO  - CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

RESPONSÁVEL - ROGÉRIO LUIZ KROHLING 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 – 

REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.  

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES: 

1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO 

 

Tratam os autos Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Domingos 

Martins, referente ao exercício de 2015, apresentada por Rogério Luiz Krohling. 

 

Conforme o Relatório Técnico Contábil – RTC nº 321/2016-8 (fls. 04/21), 

fundado nas peças e demonstrativos encaminhados, juntamente com a prestação de 

contas anual em análise, concluiu-se pela REGULARIDADE da presente prestação 

de contas, conforme o dispõe o inciso I do art. 84, da Lei Complementar 621/2012 e 

art. 161 do Regimento Interno deste Tribunal, dando-se quitação ao responsável. 

 

Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 2772/2016-5, de fl. 22, 

corroborou os argumentos contemplados pelo RTC 00321/2016-8.  

 

O Ministério Público de Contas, na pessoa do Dr. Luciano Vieira, manifestou-se no 

Parecer nº 3036/2016-1, de fl. 20, oportunidade em que pugnou pela regularidade 

das contas, tendo em vista que as informações apresentadas demonstram 
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adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os resultados da execução 

orçamentária e financeira, de acordo com os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade e com a legislação vigente. 

 

Ademais, o Parquet de Contas assinalou: 

 

Quanto aos demais aspectos da prestação de contas anual, 

consta das referidas peças que o órgão jurisdicionado observou 

rigorosamente os preceitos constitucionais relativos aos gastos 

totais e individuais com subsídio de vereadores (art. 29, incisos 

VII e VI, da CF), do Poder Legislativo (art.29-A e incisos, da 

CF) e folha de pagamento (art.29-A, § 1º, da CF), bem como 

as normas de gestão fiscal, em especial, aquelas referentes aos 

limites de despesa com pessoal (arts. 18,19, 20 e 22,23, LRF). 

 

Após, vieram os autos conclusos. 

 

2 – DECISÃO 

 

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da área técnica e do 

Ministério Público de Contas VOTO no sentido de que:  

 

1)  Este Egrégio Tribunal julgue REGULARES as contas do senhor Rogério Luiz 

Krohling, no exercício da função de presidente da Câmara Municipal de Domingos 

Martins, durante o exercício de 2015, na forma do inciso I1 do artigo 84 da Lei 

Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do art. 

852 do mesmo diploma legal. 

 

Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao 

ilustre representante do Ministério Público Especial de Contas nos termos do art. 62, 

parágrafo único da LC 621/2012. 

 

Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos, com 

fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013. 

 
                                                 
1 Art. 84. As contas serão julgadas: 

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos 
contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de 

gestão do responsável; 
2 Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação ao responsável. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3460/2016, ACORDAM os 

srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, em sessão realizada no dia quatorze de dezembro de dois mil e dezesseis, à 

unanimidade, julgar regular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de 

Domingos Martins, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor 

Rogério Luiz Krohling, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 

621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma 

legal, arquivando os autos após o transito em julgado, nos termos do voto do 

relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. 

Composição  

Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sérgio 

Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio Almeida Pimentel e Domingos 

Augusto Taufner. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas, Luis 

Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério 

Público Especial de Contas. 

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2016. 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões 
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