
 

 
ACÓRDÃO TC- 252/2017 - SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO            - TC-3453/2016 

JURISDICIONADO  - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 

ASSUNTO                 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

RESPONSÁVEL       - EDUARDO ALVES MUQUY 

 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 – 

REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO 

– ARQUIVAR.  

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 

2015, da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, sob a responsabilidade do Sr. 

Eduardo Alves Muquy.  

 

Os autos foram analisados pela Secretaria de Controle Externo de Contas 

(SecexContas) que elaborou o Relatório Técnico Contábil 346/2016 e a Instrução 

Técnica Inicial 905/2016, sugerindo a citação em razão dos  seguintes achados: 

 

 Ausência de notas explicativas às demonstrações contábeis quanto à origem e à 

identificação do debito previdenciário evidenciado no Demonstrativo da Dívida 

Fundada e no Balanço Patrimonial; 

 Ausência de evidenciação nas variações Qualitativas, na Demonstração das 

Variações Patrimoniais das incorporações e desincorporações de débitos 
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previdenciários e obrigações trabalhistas registradas no Demonstrativo da Dívida 

Fundada; 

 Obrigações contraídas pelo titular do poder nos dois últimos quadrimestres de seu 

mandato sem disponibilidade financeira. 

 

Entendimento que foi acompanhando por este relator, conforme DECM 1.392/2016, 

fls. 42-43. 

 

Após as justificativas apresentadas pelo gestor (fls 48-52),  a Secretaria de Controle 

Externo de Contas, através da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 358/2017, fls. 55-

65, onde opinou pela regularidade com ressalvas das contas da Câmara Municipal 

de Ecoporanga, no exercício de 2015, o que foi integralmente acompanhado pelo 

Ministério Público de Contas, em Parecer de lavra do Procurador Dr. Luís Henrique 

Anastácio da Silva, fls. 69.   

 

Em síntese, é o relatório. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual – ordenadores, da 

Câmara Municipal de Ecoporanga, referente ao exercício de 2015, portanto, estamos 

a apreciar “contas de gestão”.  

 

Verifico que o feito encontra-se devidamente instruído. Foram observados todos os 

trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em 

atendimento aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla 

defesa e do contraditório. 

 

O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à  

“fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de Contas dos Estados, entre 

essas compreendeu as atinentes às competências do TCU, nas quais é clara a 

distinção entre o artigo 71, I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do 

Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do artigo 71, II, - 

de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos 

órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. 
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Estamos, portanto, exercendo a competência insculpida no inciso II do art. 71 da 

Carta Magna, que cabe a este Tribunal de Contas do Espírito Santo. Ante a 

documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do 

Ministério Público Especial de Contas, tornam-se necessárias algumas 

considerações, atinentes ao indicativo de irregularidade apontado, estando o mais 

em situação regular, senão vejamos: 

 

1. Ausência de notas explicativas às demonstrações contábeis quanto à 

origem e à identificação do debito previdenciário evidenciado no 

Demonstrativo da Dívida Fundada e no Balanço Patrimonial. 

 

Constatou a área técnica que os valores evidenciados no balanço patrimonial do 

exercício de 2015, na DVP, no Demonstrativo da Dívida Fundada, que a conta 

referente a Contribuição Sobre Salários e Remunerações, contou com uma inscrição 

de R$ 27.918,16, uma baixa de R$ 20.179,50 e saldo em R$ 7.738,66. Assim,  do 

montante inscrito em 2015, foram baixados 72%, restando duvida a cerca do 

pagamento referente aos 28% sem comprovação de se foram pagos ou baixados. A 

área técnica ainda questionou se houveram ocorrido parcelamentos de dividas com 

o INSS. 

 

Alegou o justificante que ao analisar os valores pagos ao INSS durante o exercício 

de 2015, encontra-se o valor de R$ 283.089,44, que ao confrontar o valor pago pela 

contabilidade e o valor gerado pelo resumo da folha, encontraria R$ 283.153,98, 

informando que não houve parcelamento de dividas com o INSS. Afirmou ainda que 

os lançamentos apresentados no Anexo XVI, Demonstrativo da Dívida Fundada 

foram gerados por falha técnica, pois por se tratar de provisão de folha de 

pagamento que não passaria de 12 meses, tais lançamentos não deveriam estar 

presentes no relatório, e que nas contas de 2016, foram devidamente corrigidas  as 

distorções para que não constasse mais no referido anexo. 

 

Diante da justificativa apresentada, resta esclarecido que se trata de valores 

pertinentes a passivos trabalhistas derivados de apropriações por competência, 

porem equivocadamente demonstrada na divida fundada, uma vez que o passivo 
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reconhecido não possui exigibilidade superior a 12 meses. E tendo em vista que o 

gestor demonstrou  ter adotado as providencias saneadoras, entendo pelo 

afastamento da irregularidade. 

 

2. Ausência de evidenciação nas variações Qualitativas, na Demonstração das 

Variações Patrimoniais (DVP) das incorporações e desincorporações de 

débitos previdenciários e obrigações trabalhistas registradas no 

Demonstrativo da Dívida Fundada. 

 

Em sua justificativa, declarou o defendente que os lançamentos apresentados no 

balanço patrimonial são provenientes da Provisão de Folha de Pagamento, a 

natureza das contas contábeis utilizadas para fazer o provisionamento é de Atributo 

Patrimonial, em conformidade com o diz o Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público. (MCASP-6ª) 

 

Diante da justificativa apresentada, resta esclarecido que se trata de valores 

pertinentes a passivos trabalhistas derivados de apropriações por competência, 

porem equivocadamente demonstrada na divida fundada, por não possuírem 

exigibilidade superior a 12 meses, e tendo em vista que o gestor demonstrou ter 

adotado as providencias saneadoras, entendo pelo afastamento da irregularidade. 

 

3. Obrigações contraídas pelo titular do poder nos dois últimos quadrimestres 

de seu mandato sem disponibilidade financeira. 

 

Foi constatado que a Câmara possui saldo no Passivo Financeiro de R$ 25.119,98 e 

disponível no final do exercício de 2015 de R$ 25.119,98 conforme demonstrativo da 

divida flutuante. No entanto, o balanço patrimonial evidencia um valor de R$ 

42.914,46, de obrigações trabalhistas e previdenciárias, reconhecidos pelo regime 

de competência, que, portanto, é devido, sendo que o saldo de caixa não é 

suficiente para cumpri-lo. 

 

Em consulta ao Cidades-Web, no período de janeiro a abril de 2016, verificou-se que 

não foi registrada nenhuma despesa empenhada em 2016 que se referia ao 

exercício de 2015. 
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O responsável aduz, em suas justificativas, que não contraiu despesa no citado 

período, o que ocorrera foi o lançamento da provisão da folha de pagamento, e que 

fora feita a devolução do saldo remanescente de duodécimo à Prefeitura Municipal 

de Ecoporanga no mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 590.863,63. Ainda 

salientou que o setor contábil da Câmara no exercício de 2016 estaria dando 

continuidade nas provisões da folha de pagamento e que será mantido o saldo 

financeiro para cobertura dos lançamentos no encerramento do exercício de 2016. 

 

Embora as justificativas apresentadas pelo gestor não sejam suficientes para elidir a 

inconsistência, o valor envolvido não foi suficiente para comprometer o equilíbrio do 

exercício posterior, tento em vista que logo em janeiro de 2016 havia saldo no 

montante de R$ 113.419,18 e passivo de R$ 45.824,35. Ainda pesa em favor do 

responsável o fato de ter devolvido pela Câmara Municipal de Ecoporanga o 

montante de R$ 590.863,63. Diante do exposto, entendo  por manter a 

irregularidade, porém não tem o condão de macular as contas do gestor, devendo 

ser objeto de ressalva. 

 

DECISÃO 

 

Ante ao exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e Ministério 

Público Especial de Contas, VOTO para que sejam julgadas REGULARES COM 

RESSALVAS as contas da Câmara Municipal de Ecoporanga, sob a 

responsabilidade do Sr. Eduardo Alves Muquy, relativas ao exercício de 2015, nos 

termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao 

responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal.  

 

Voto ainda, para que seja encaminhada ao atual gestor, a seguinte 

DETERMINAÇÃO, que deverá ser objeto de monitoramento por esta Corte: 

 

- Que o jurisdicionado cumpra as normas contábeis e da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, no sentido de que sejam reconhecidos tempestivamente as despesas e 

passivos correspondentes, bem como respeitados os dispositivos que versam sobre 

o equilíbrio das contas públicas. 
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Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se.  

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3453/2016, ACORDAM os 

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

Santo, em sessão realizada no dia quinze de março de dois mil e dezessete, à 

unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner: 

 

1. Julgar regular com ressalvas a Prestação de Contas Anual da Câmara 

Municipal de Ecoporanga, sob a responsabilidade do senhor Eduardo Alves Muquy, 

relativa ao exercício de 2015, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar 

621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do art. 86 do mesmo diploma 

legal; 

 

2. Determinar ao jurisdicionado que cumpra as normas contábeis e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, no sentido de que sejam reconhecidos tempestivamente as 

despesas e passivos correspondentes, bem como respeitados os dispositivos que 

versam sobre o equilíbrio das contas públicas; Devendo ser objeto de 

monitoramento por esta Corte; 

 

3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. 

 

Composição  

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

Manoel Nader Borges, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, e José 

Antônio Almeida Pimentel. Presente, ainda, o senhor Procurador Especial de Contas 

Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao Procurador-Geral. 

 

Sala das Sessões, 15 de março de 2017. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente 
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

 

Fui presente: 

 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das Sessões  
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