
 

PARECER PRÉVIO TC-048/2017 – SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO            - TC-2685/2014 

JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 

ASSUNTO             - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  

RESPONSÁVEL - PAULO LEMOS BARBOSA 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2013 –

REJEIÇÃO – FORMAR AUTOS APARTADOS – 

RECOMENDAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR. 

   

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

RELATÓRIO 

 

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da Prefeitura de 

Alegre, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Lemos Barbosa, referente ao exercício 

de 2013. 

  

No Relatório Técnico Contábil RTC nº 67/2015 (fls. 70/104) a área técnica apontou 

indício de irregularidade, originando a Instrução Técnica Inicial - ITI 343/2015 (fl. 105), 

da qual houve Citação do responsável. 

 

Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis irregularidades e os 

esclarecimentos apresentados (fls. 134/147), a 5ª Secretaria de Controle Externo 
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elaborou a Instrução Contábil Conclusiva - ICC 137/2015 (fls. 159/174) opinando pela 

emissão de parecer prévio pela rejeição das Contas, sendo acompanhado pelo Núcleo 

de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC conforme Instrução Técnica 

Conclusiva 1752/2015 (fls. 665/683), concluindo nos seguintes termos: 

 

   CONCLUSÃO 

 

Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 137/2015 e diante do 

preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC mº 261/2013, 

conclui-se opinando para que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se 

ao Legislativo Municipal a REJAIÇÃO da prestação de contas do senhor Paulo 

Lemos Barbosa – Prefeito Municipal, frente à Prefeitura Municipal de Alegre, no 

exercício de 2013, nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº 

621/2012, tendo em vista as seguintes irregularidades: 

 

- Desequilíbrio entre os totais de ingressos e dispêndios no balanço 

financeiro (item II.I da ICC 137/15) 

Base Legal: infringência à Lei 4320/64 e às Normas Brasileiras de 

Contabilidade. 

 

- Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal (item II.III 

da ICC 137/15). 

Base Legal: infringência à Lei Complementar Federal 101/00, Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

- Prestação de contas ao Conselheiro do FUNDEB extemporânea e 

com deficiências (item II.IV da ICC 137/15). 

Base Legal: infringência à Lei Federal 11.494/2007 

  

Sugere-se RECOMENDAR ao Prefeito Municipal para que tome providências em 

relação ao registro contábil da participação do município em consórcios públicos. 

 

Por fim, sugere-se que o TCEES dê ciência ao Ministério Público do Espírito 

Santo do Parecer Prévio emitido por esta Corte de Contas, conforme consta do 

pedido a fls. 85. 

 

 

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o 

Em. Procurador Luciano Vieira manifestou-se de acordo com o Núcleo de Estudos 

Técnicos e Análises Conclusivas, concluindo nos seguintes termos: 

1 – Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal 
a REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal de Alegre, referente ao exercício 
de 2013, sob responsabilidade de Paulo Lemos Barbosa, na forma do art. 80, 
inciso III, da LC n. 621/12 c/c art. 71, inciso II, da Constituição Estadual; 
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2 – Sejam formados autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II e 
parágrafo único, 134, inciso III, e § 2º e 281 do RITCEES, com a finalidade de se 
responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do 
disposto no art. 5º, inciso IV, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.028/00, consoante 
apontamento descrito no item 7.1.1.1 do RTC 67/2015; e 
 
3 – Seja determinado ao Poder Executivo Municipal para que divulgue 
amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de 
contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, 
na forma do art. 48 da LC n. 101/00. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

1 – Das Contas de Governo 

 

Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de 

Alegre, referente ao exercício de 2013, portanto, estamos a apreciar as “Contas de 

Governo”. 

 

Verifico que o feito encontra-se devidamente instruído. Observaram-se 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. 

 

A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas federais relativas à 

“fiscalização” de competências do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção entre 

apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem 

julgadas pelo Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos demais administradores 

e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário 

(art. 71, II). Tais normas são aplicadas também aos Tribunais de Contas dos Estados, 

conforme dispõe o artigo 75, do mesmo diploma legal. 

 

Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas em questão, para fins de 

emissão de parecer prévio, objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo 
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Municipal, competente a proceder com o julgamento das contas. 

 

2 – Do Resultado Governamental 

 

De acordo com a Lei Federal 4.320/64, ao final de cada exercício, os resultados gerais 

da Administração Pública devem ser demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço 

Financeiro, Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais. 

 

A Lei Complementar 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal - disciplinou normas 

ligadas às finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 

 

Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se extrair os seguintes dados: 

 

Tabela1 – Resultado Governamental 
Reais Limite Executado

Receita Corrente Líquida (RCL) 59.462.134,22                  

           - Despesa Poder Executivo 33.866.441,84                  máx 54% 56,95%

           - Despesa Consolidada (Exec/Legis) 35.169.247,08                  máx 60% 59,15%

           - Dívida Consolidada Líquida 0,00 máx 120%

           - Contratação de Operação de Crédito 0,00 máx 16% 0,00%

            - Contratação por Antecipação de Receita Orçamentária 

0,00 máx 7% 0,00%

          - Garantias de Valores -                                     

Remessa dos dados do RREO e RGF

Receita Bruta de Impostos 36.668.281,50                  

         - Manutenção do Ensino 10.533.406,70 min. 25% 28,73%

Receita cota parte FUNDEB 8.078.696,64                    

        - Remuneração Magistério 8.182.168,18                    min 60% 101,28%

Receita Impostos e Transferências 36.668.281,50                  

        - Despesa com Saúde 9.463.104,19                    min. 15% 25,81%

Receita Tributária e Transferências do exercício anterior 39.963.593,99                  

- Repasse duodécimo ao legislativo 2.691.512,04                    máx. 7% 7,00%

- Resultado Orçamentário Anexo 12

- Resultado Financeiro Anexo 13

- Resultado Patrimonial Anexo 14

Superávit Financeiro p abertura de Créditos Orçamentários

4.726.038,80

3.946.528,71                           

10.783.868,27                        

13.831.065,51                                                                       

Prazos cumpridos

 

 

Os dados acima demonstram a solidez fiscal do exercício de 2013 da Prefeitura de 

Alegre. 
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3 – Do Equilíbrio das Contas Públicas 

 

No tocante ao equilíbrio das contas públicas, verifico que o gestor descumpriu o limite 

de gastos com pessoal do poder executivo. 

 

4 – Das Irregularidades 

 

Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem acompanhar as razões 

lançadas na ICC 137/2015 (itens II.II e II.V) para afastamento das inconsistências 

apontadas no RTC 67/2015 (itens 6.1.1 e 10.4) pelos seus próprios fundamentos de 

fato e direito. 

 

Em relação às inconsistências apontadas no RTC 67/2015 (itens 5.1.1, 7.1.1.1 e 8.3), e 

mantidas na ICC 137/2015 (itens II.I, II.III e II.IV), mantenho as irregularidades 

apontadas, pelos seus próprios fundamentos de fato e direito, a seguir transcritos: 

 

[...] 
 

II.I DESEQUILÍBRIO ENTRE OS TOTAIS DE INGRESSOS E DISPÊNDIOS NO 

BALANÇO FINANCEIRO (ITEM 5.1.1 DO RTC 67/15) 
Base legal: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis 
 
O Balanço Financeiro encaminhado BALFIN, encontra-se em desequilíbrio, apresentando uma 
diferença de R$ 3.940.685,46 entre o total de ingressos e o total de dispêndios. Além disso, há 
uma divergência também no saldo final das disponibilidades, de R$ 3.138.560,09, entre Termos 
de Verificação e valor evidenciado no Balanço Financeiro. Tais divergências carecem de 
esclarecimentos, motivo pelo qual foi citado o responsável. 

 
Justificativa (fls. 95): 
 

Realizamos análise do Anexo 13 - Balanço Financeiro de cada unidade 
gestora desta Municipalidade, e constatamos que a divergência 
apurada de desequilíbrio, encontra-se no SAAE - Serviços Autônomos 
de Água e Esgoto de Alegre, no montante de R$12.905,02 (Doze mil 
novecentos e cinco reais e dois centavos), devido a problemas de 
consolidação no sistema informatizado utilizado pela contabilidade. 
Encaminhamos o espelho dos anexos 13 de cada Unidade para 
comprovação que é o espelho da consolidação no banco de dados da 
Prefeitura. O anexo 13 - Balanço Financeiro apresentado pelo SAAE 
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deve ser considerado, o impresso consolidado na Prefeitura encontra-
se com divergência indevida. 
 
Referente à divergência do saldo final das disponibilidades com os 
Termos de Verificação, identificamos as divergências nas seguintes 
unidades gestoras: 
 

 
 
A divergência no montante de 3.901.371,00 apresentada acima se deu 
devido a problemas de consolidação do sistema contábil informatizado 
utilizado por esta municipalidade, das unidades gestoras descritas no 
quadro acima. No entanto, devemos considerar os valores 
apresentados nos termos de disponibilidades e nos anexos 13 de cada 
Unidade Gestora apresentados individualmente, pois o erro ocorre 
quando imprimimos os demonstrativos no banco de dados consolidado 
da Prefeitura. Para os próximos exercícios iremos solicitar a empresa 
fornecedora do sistema que apure a causa das divergências, para que 
os relatórios de forma consolidada sejam apresentados de forma 
fidedigna. 
 

Análise: A defesa anexou mídia com novos arquivos, dentre eles o Balanço 
Financeiro retificado. Consultamos o CidadesWeb e verificamos que o último 
mês do exercício de 2013 foi homologado pelo Interessado apenas em 
30/12/2014, 9 meses após a data de prestação de contas do exercício de 2013, 
qual seja, 31/03/2014. Ou seja, neste lapso temporal, houve retificações no 
balancete do município. O novo balanço financeiro encaminhado junto à defesa 
apresenta os seguintes saldos: 
 

CÁLCULO DO TCEES BALFIN - PCA BALFIN - Defesa Diferença 

Saldo em espécie do exercício anterior 14.089.142,86 14.089.142,86 0,00 

Receitas orçamentárias 66.739.323,11 68.430.307,79 1.690.984,68 

Transferências financeiras recebidas 23.466.864,28 27.866.732,87 4.399.868,59 

Recebimentos extraorçamentários 14.502.233,65 13.344.327,87 
-

1.157.905,78 

Total de ingressos 118.797.563,90 123.730.511,39 4.932.947,49 

        

Despesas orçamentárias 62.013.284,31 62.132.334,59 119.050,28 

Transferências financeiras concedidas 27.095.095,77 27.305.095,77 210.000,00 
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Pagamentos extraorçamentários 11.653.512,25 12.250.031,05 596.518,80 

Total de dispêndios 100.761.892,33 101.687.461,41 925.569,08 

        

Saldo em espécie para o exercício 

seguinte (Calculado) 
18.035.671,57 22.043.049,98 4.007.378,41 

Saldo em espécie para o exercício 

seguinte (Evidenciado) 
21.976.357,03 22.030.144,96 53.787,93 

 
Conforme se observa do quadro anterior, verificam-se divergências significativas entre os saldos 
dos agrupamentos de contas do balanço financeiro, entre o que foi enviado para análise da PCA 
e o que foi encaminhado neste momento, junto à defesa. E ainda assim o demonstrativo 
apresenta diferença no fechamento, de R$ 12.905,02 (R$ 22.043.049,98 – R$ 22.030.144,96), 
além do quê a disponibilidade encaminhada no balanço patrimonial encaminhado é de R$ 
22.022.027,04, portanto também divergente. 
 
Não foram apresentadas justificativas pontuais sobre as divergências identificadas entre os dois 
balanços, não se tratando de erro aritmético do sistema, vez que os saldos foram alterados. Isto 
posto, considerando a NBCT 16.5, somos pelo não saneamento do item. 
 
[...] 
 

II.III DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL 

(ITEM 7.1.1.1 DO RTC 67/15) 
Base Normativa: alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo 22 da LC 101/2000 
 
Foi constatado, que o Poder Executivo canalizou em despesa de pessoal e encargos sociais o 
montante de R$ 33.866.441,84, resultando numa aplicação de 56,95% em relação à receita 
corrente líquida apurada para o exercício. 
Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo, descumpriu o limite legal de 54% estabelecido no 
artigo 20, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar nº 101/00, excedendo-o em R$ 1.756.889,36, 
que equivale a 2,95% de descumprimento.  
 
Foram emitidos pareceres de alerta ao responsável pelo atingimento do limite legal com despesa 
de pessoal nos 1º semestre, 2º e 3º quadrimestres do exercício 2013 (Processos TC nº

s
 

6.743/2013, 8.073/2013 e 1.176/2014). 
 
Foi ressaltado que cabia ao Prefeito tomar as providências dispostas no art. 23 da Lei 
Complementar 101/00, observando ainda o que dispõe o § 2º do art. 63 da mesma lei. 
 

Justificativa (fls. 101):  
 

Esclarecemos para os devidos fins que o Gestor adotou as medidas 
necessárias para redução de no mínimo 1/3 do limite ultrapassado no 
primeiro quadrimestre do exercício de 2015, conforme determina o art. 
23 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00. No entanto, a queda 
constante na arrecadação devido ao cenário econômico atual do País 
tem contribuído de maneira brusca no aumento do índice de gasto com 
pessoal. Encaminhamos cópia da determinação do Prefeito ao 
Secretariado desta municipalidade, ordenando cortes nas despesas 
com pessoal para comprovação de que medidas de contenção 
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continuam sendo adotadas, em cumprimento ao que determina a Lei 
Federal 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
Análise: Para comprovar suas alegações de tomada de providências para 
redução, da despesa com pessoal, o Prefeito encaminhou a fls. 104 a Circular 
07/2015, dirigida ao seu secretariado, documento em que solicita que lhe seja 
apresentada a lista de servidores a serem dispensados, bem como a redução de 
cargos comissionados e contratados. 
 
Em consulta ao sistema LRFWEB verifica-se que o descumprimento com 
despesa de pessoal da prefeitura tem seu marco inicial no 1º semestre/2013, 
apresentando o índice de 55,06% (Despesa com pessoal de R$ 33.094.457,61 e 
receita corrente líquida de R$ 60.109.371,12). A partir daí a apuração do índice 
passou a ser quadrimestral, face à previsão contida no art. 63 da Lei 
Complementar 101/00. Em dez/13, 1º quadrimestre depois de identificado o 
descumprimento, esta Corte de Contas apurou índice de 56,95%. 
 
O prazo de recondução ao limite legal dado pelo art. 23 da Lei 101/00 é de dois 
quadrimestres. Conforme processo TCEES 6743/13 o Prefeito foi alertado pelo 
descumprimento do limite no 1º semestre/2013, inclusive lhe sendo ressaltado 
que sem prejuízo das medidas previstas no art. 22 da LRF, o percentual 
excedente teria de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo 
menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências 
previstas nos §§ 3o e 4o do art. 169 da Constituição. 
 
Conforme se observa, a redução de 1/3 não aconteceu no período previsto pela 
Lei 101/00, uma vez que o índice saltou, do primeiro para o segundo 
semestre/2014, de 55,06% para 56,95%. Desta forma, somos pela 
irregularidade do item. 
 
A título de informação, acrescento que o 1º quadrimestre/14, prazo final para 
retorno ao índice admitido em lei, foi encaminhado pelo responsável via sistema 
LRFWEB, apresentando índice de 52,92%, abaixo do limite legal. Assim, a 
prestação de contas passou a ser semestral, e somente em dez/14 foi 
encaminhado novo demonstrativo via LRFWEB, cujo índice novamente está 
desconformidade com o teto legal, totalizando 55,68%. Entretanto, o exercício de 
2014 é matéria a ser tratada no proc. TCEES 3.848/2015. 
 
II.IV PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO DO FUNDEB 

EXTEMPORÂNEA E COM DEFICIÊNCIAS (ITEM 8.3 DO RTC 67/15) 
Base legal: Lei 11.494/2007; 
 
De acordo com o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício de 2013, o colegiado concluiu 
pela impossibilidade de aprovação das contas. Consta do Parecer as seguintes observações: 
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Dispõe o art. 27, § único da Lei 11.494/07: 
 

Art. 27.  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas 
dos recursos dos Fundos conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais 
de Contas competentes, observada a regulamentação aplicável.  

 
Parágrafo único.  As prestações de contas serão instruídas com parecer 

do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo 
respectivo em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a 
apresentação da prestação de contas prevista no caput deste artigo. 

 
Desta feira, o Prefeito Municipal foi citado para apresentar justificativas, acompanhadas de 
documentação, em face da negativa do conselho em aprovar as contas dada a deficiência e a 
extemporaneidade da prestação de contas a ele apresentada. 

 
Justificativa (101): 
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Esclarecemos para os devidos fins que a Secretária Municipal de 
Educação citada no referido parecer, estava passando por problemas 
como depressão e complicações de saúde, e por esse motivo foi 
exonerada. Com a mudança de governo, os servidores lotados no setor 
de contabilidade e tesouraria foram substituídos por servidores 
inexperientes e devido a essa fase de adaptação dos mesmos, 
ocorreram atrasos na entrega dos relatórios solicitados pelo conselho. 
 
No entanto, ressaltamos que o Município de Alegre mesmo enfrentando 
todas estas dificuldades, cumpriu com a aplicação de no mínimo 25% 
dos recursos de impostos e transferências em ações e desenvolvimento 
do ensino e cumpriu com o mínimo de 60% dos recursos do FUNDEB 
com pagamento de pessoal do magistério, conforme demonstrativos 
emitidos no site do SIOPE anexo a estas justificativas. 

 
Análise: O prefeito encaminhou os dados encaminhados ao SIOPE, 
relacionados aos limites constitucionais da educação (arquivo magnético), mas 
não comprovou as demais alegações. Também não foram encaminhados 
documentos relacionados à complementação da prestação de contas ao 
Conselho Municipal do FUNDEB, bem como de seu parecer. Item não saneado. 

 

Corroborando os argumentos da área técnica, a Prestação de Contas Anual referente o 

exercício de 2014 (Processo TC 3901/2015) também manteve o indicativo de 

irregularidade quanto ao descumprimento dos gastos com pessoal do executivo, 

conforme conclusão da ITC 2166/2016-3. 

 

Por fim, ressalto que a irregularidade Descumprimento do limite legal com  Despesa  

de  Pessoal  –  Poder Executivo, pode constituir uma infração administrativa contra as 

leis de finanças públicas, passível de responsabilização pessoal, conforme dispõe a Lei 

10.028/2000, in verbis: 

Art. 5
o
 Constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas: 

I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas 
o relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei; 

II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha as metas 
fiscais na forma da lei; 

III – deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação 
financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei; 
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IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a 
execução de medida para a redução do montante da despesa total com 
pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite máximo. 

§ 1
o
 A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por cento dos 

vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da multa 
de sua responsabilidade pessoal. 

§ 2
o
 A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo 

Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida. 

Diante disso, acompanho o entendimento do Ministério Público de Contas, para 

formação de autos apartados objetivando a apuração de infração administrativa. 

No tocante a sugestão da Área Técnica de que seja dada ciência ao Ministério Público 

do Estado do Espírito Santo do Parecer Prévio emitido por esta Corte de Contas, 

ressalto que é um pedido de fls. 114 deste processo e que deva ser atendido, apenas 

com a ressalva de que a responsabilização por suposta violação ao art. 5º da Lei 

10.028/2000 será apurada em autos apartados. 

 

DECISÃO 

 

Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 29, inciso V, da 

Resolução nº 261/2003, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e 

acompanhando integralmente o Ministério Público de Contas, VOTO para que a 

Câmara adote a seguinte decisão: 

 

I – Sejam mantidas as seguintes irregularidades, conforme ITC 3801/2015: 

 

  Desequilíbrio entre os totais de ingressos e dispêndios no balanço 

financeiro (item II.I da ICC 137/15); 

Base Legal: infringência à Lei 4320/64 e às Normas Brasileiras de Contabilidade. 

 

  Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal (item II.III da ICC 

137/15); 
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Base Legal: infringência à Lei Complementar Federal 101/00, Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

  Prestação de contas ao Conselho do FUNDEB extemporânea e com 

deficiências (item II.IV da ICC 137/15); 

Base Legal: infringência à Lei Federal 11.494/2007 

 

II - Seja emitido parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do Município de Alegre, 

exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Lemos Barbosa, com 

fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012. 

 

III – Sejam formados autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo 

único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de apurar se há 

responsabilidade pessoal do Gestor Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 

5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, consoante apontamento descrito no item 

7.1.1.1 do RTC 67/2015; 

 

IV – Recomendar ao Prefeito Municipal para que tome providências em relação ao 

registro contábil da participação do município em consórcios públicos; 

 

V - Determinar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em 

meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício 

financeiro em questão e o respectivo Parecer Prévio, na forma do art. 48 da LRF12. 

 

VI – Dar ciência ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo do Parecer Prévio 

emitido por esta Corte de Contas, com a ressalva de que a responsabilização por 

suposta violação ao art. 5º da Lei 10.028/2000 será apurada em autos apartados. 

 

Dê-se ciência aos interessados, após as providências de estilo, arquive-se. 
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PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2685/2014, RESOLVEM os Srs. 

conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

em sessão realizada no dia quatorze de junho de dois mil e dezessete, à unanimidade, 

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

1. Manter as seguintes irregularidades, conforme Instrução Técnica Conclusiva 

3801/2015: 

1.1 Desequilíbrio entre os totais de ingressos e dispêndios no balanço financeiro (item 

II.I da ICC 137/15). Base Legal: infringência à Lei 4320/64 e às Normas Brasileiras de 

Contabilidade; 

1.2 Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal (item II.III da ICC 137/15). 

Base Legal: infringência à Lei Complementar Federal 101/00, Lei de Responsabilidade 

Fiscal; 

1.3 Prestação de contas ao Conselho do FUNDEB extemporânea e com deficiências 

(item II.IV da ICC 137/15). Base Legal: infringência à Lei Federal 11.494/2007. 

2. Recomendar ao Legislativo Municipal a rejeição da Prestação de Contas Anual da 

Prefeitura Municipal de Alegre, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Lemos Barbosa, 

relativa ao exercício de 2013, com fundamento no art. 80, III, da Lei Complementar 

621/2012; 

3. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, 

inciso III, e § 2° e 281 do Regimento Interno, com a finalidade de apurar se há 

responsabilidade pessoal do gestor municipal pelo descumprimento do disposto no art. 

5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei 10.028/00, consoante apontamento descrito no item 

7.1.1.1 do RTC 67/2015; 

4. Recomendar ao prefeito municipal para que tome providências em relação ao registro 

contábil da participação do município em consórcios públicos; 
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5. Determinar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em 

meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício 

financeiro em questão e o respectivo Parecer Prévio, na forma do art. 48 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal 12; 

6. Dar ciência ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo do Parecer Prévio 

emitido por esta Corte de Contas, com a ressalva de que a responsabilização por 

suposta violação ao art. 5º da Lei 10.028/2000 será apurada em autos apartados; 

7. Dar ciência aos interessados; 

8. Arquivar os autos após trânsito em julgado. 

 

Composição  

Reuniram-se na Segunda Câmara para apreciação 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 do Ministério Público 

Especial de Contas. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 2017. 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 
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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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