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INTERESSADO  - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 

ASSUNTO          - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2010 

 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010 - 

PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA - 

DETERMINAÇÕES. 

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO: 

 

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal 

de Alegre, relativa ao exercício financeiro de 2010, sob responsabilidade de DJALMA 

DA SILVA SANTOS e JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR. 

A 5.ª Controladoria Técnica, por meio do Relatório Técnico Contábil - RTC n.º 

256/2011 (fls. 655/680), e da Instrução Técnica Inicial – ITI n.º 943/2011 (fls. 

722/724), sugeriu a notificação e a citação do Sr. JOSÉ GUILHERME GONÇALVES 

AGUILAR, conforme resumo abaixo:  

 

(i) NOTIFICAÇÃO para apresentar os seguintes documentos:  

 
1.1.1 Extrato bancário do encerramento do exercício de 2010, de 
conta com saldo contábil igual a zero, constante do Fluxo de Caixa 
Contábil. 
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1.1.2 Extrato bancário dos meses subseqüentes, em que ocorreram 
as regularizações dos valores de débitos e créditos constantes das 
conciliações bancárias. 

 

(ii) CITAÇÃO para apresentar justificativa sobre os seguintes itens: 

 

4.1.1 Divergência na conta “Restos a Pagar”, entre os Anexos 14 e 
15 consolidado e o somatório das Unidades Gestoras do Município. 

4.1.2 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo nas contas 
da Dívida Flutuante e dos Créditos a Receber. 

4.1.3 Divergência na conta “Saldo Patrimonial”, entre o Anexo 14 e 
o Balancete Analítico Contábil Simplificado. 

4.1.4 Divergência entre os Anexos 14 e 17 e o Balancete Extra-
Orçamentário. 

5.1.2.1.1 Descumprimento do limite legal com Despesa de Pessoal 
– Poder Executivo. 

5.3.1.1 Ausência de classificação contábil da Merenda Escolar na 
subfunção específica da Alimentação e Nutrição. 

 

Acolhida pelo pleno, à unanimidade, a sugestão da Area Técnica, adveio a Decisão 

Preliminar TC-728/2011 (fls. 733/734) que incluiu MARIA DA GLÓRIA DE PAULA, técnica 

contabilista responsável, na relação processual na qualidade de corresponsável 

pelas irregularidades descritas nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 5.3.1.1 do 

Relatório Técnico Contábil – RTC n.º 256/2011. 

Sendo apresentadas as justificativas e documentos (fls. 744/832) foram os autos 

encaminhados a 5.ª Controladoria Técnica que, por meio da Instrução Contábil 

Conclusiva – ICC n.º 69/2012 (fls. 838/865), opinou pela aprovação das contas do 

jurisdicionado em ora em discussão. 

Encerrando a instrução processual, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises 

Conclusivas - NEC, através da Instrução Técnica Conclusiva ITC n.º 1823/2012 (fls. 
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872/898) concluiu pela emissão de Parecer Prévio recomendando a aprovação das 

contas da Prefeitura Municipal de Alegre, bem como a expedição de 

recomendações. 

Após, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas para emissão 

de parecer, o qual foi feito na pessoa do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira 

(Parecer PPJC n.º 683/2012 – fls. 902/907), senão vejamos: 

“... 

Pois bem. 
 
Compulsando-se os autos, denota-se que os principais 
aspectos da prestação de contas encontram-se de acordo com 
as normas legais e constitucionais vigentes, senão vejamos. 

Quanto ao cumprimento das normas de gestão fiscal, 
posicionou-se a Área Técnica nos seguintes termos: 

“Tendo em vista que o jurisdicionado cumpriu os prazos de 
encaminhamento dos relatórios a esta Corte de Contas, não foi 
formalizado processo quanto à omissão. Entretanto, foram-lhe 
encaminhados pareceres de alerta, emitidos por esta Corte de 
Contas, em função do não atingimento da meta bimestral de 
arrecadação e do resultado primário relativamente aos 2º, 3º e 
4º bimestres/2010 (Processos TC 5868/2010, 7312/2010 e 
8614/2010), do não atingimento da meta bimestral de 
arrecadação, do resultado primário e do resultado nominal 
relativamente ao 5º bimestre/2010 (Processo TC 117/2011), 
do resultado primário referente ao 1º bimestre/2010 (Processo 
TC 3334/2010) e do resultado nominal referente ao 6º 
bimestre/2010 (Processo TC 1061/2011). 
 
Também, foram-lhe encaminhados pareceres de alerta, 
emitidos por esta Corte de Contas, referentes ao 1º e 2º 
semestres/2010 (Processos TC 7331/2010 e 1087/2011, 
respectivamente), por ultrapassar 90% do limite de 54% da 
Receita Corrente Líquida, previsto na LRF com gasto com 
pessoal. Verifica-se, no item 1.2.1.1. desta instrução, que o 
Gestor apresentou sua defesa atendendo a citação realizada 
por este Tribunal referente ao descumprimento do limite legal 
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com Despesa de Pessoal do Poder Executivo, no exercício de 
2010. Conforme consta da análise documental desse item, o 
Poder Executivo conseguiu o restabelecimento ao limite 
permitido no prazo concedido pelo artigo 23 da Lei 
Complementar nº 101/2000 (LRF).” 

Lado outro, denota-se que o município aplicou o percentual 
mínimo de 21,85% (vinte e um vírgula oitenta e cinco pontos 
percentuais) de despesas próprias em ações e serviços 
públicos de saúde, atendendo, portanto, o disposto no artigo 
77, III, do ADCT. 
 
Verifica-se, ainda, que o município de Alegre, no exercício em 
análise, aplicou 31,20% (trinta e um vírgula vinte pontos 
percentuais) das receitas de impostos e transferências 
constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino, 
bem assim 118,03% (cento e dezoito vírgula três pontos 
percentuais) das transferências de recursos do FUNDEB na 
remuneração dos profissionais do magistério da educação 
básica, cumprindo, assim, com a determinação do art. 212 da 
Constituição Federal c/c art. 60, II, da ADCT. 
 
No tocante aos subsídios dos agentes políticos do município, 
constatou que o pagamento ocorreu de forma regular, 
consoante o disposto no art. 29, V, da Constituição Federal e 
na Lei Municipal nº. 2.958/2008. 
 
Apurou-se, ademais, que o repasse de duodécimo à Câmara 
encontra-se de acordo com o disposto no art. 29-A, da 
Constituição Federal, consoante Relatório Técnico Contábil – 
RTC 256/2011, fls. 655/680 e Instrução Contábil Conclusiva 
69/2012, fls. 838/865. 

Não obstante, no pertinente ao aspecto contábil da prestação 
de contas, importante frisar que a 5ª Controladoria Técnica, na 
INSTRUÇÃO CONTÁBIL CONCLUSIVA – ICC 69/2012, não 
afastou integralmente todos os apontes de irregularidades 
indicados no Relatório Técnico Contábil - RTC nº. 256/2011, o 
que se pode extrair da conclusão da referida manifestação 
técnica: 

“Ante o exposto, considerando que o Prefeito Municipal, Sr. 
José Guilherme Gonçalves Aguilar, atendeu aos Termos de 
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Notificação e Citação emitidos por este Tribunal e encaminhou 
sua defesa; 
 
Considerando que as justificativas e documentos apresentados 
não foram suficientes para elidirem os indicativos de 
irregularidades apontados nos itens 1.1.1.1 e 1.1.2.2, porém 
não se constituindo em impropriedade de natureza grave, apta 
a contaminar a integralidade das Contas, digna, portanto de 
ressalvas; 
 
[...] 

 
Considerando, por fim, ressalvadas as impropriedades 
apontadas nesta instrução inclusive seus efeitos, que os 
Demonstrativos Contábeis, do exercício de 2010, são 
compatíveis com os demais documentos apresentados, no que 
tange aos aspectos contábeis, orçamentários, financeiros e 
patrimoniais da referida prestação de contas; 
 
Opinamos, quanto ao aspecto técnico-contábil, pela 
APROVAÇÃO das Contas da Prefeitura Municipal de Alegre, 
relativamente ao exercício financeiro de 2010, sob a 
responsabilidade do Sr. José Guilherme Gonçalves Aguilar, nos 
termos do art. 78 da LC Estadual nº 32/93 c/c art. 126 da 
Resolução TC 182/02, com as seguintes ressalvas: 
 
1.1.1.1. Ausência de extrato bancário do encerramento do 
exercício de 2010, de conta com saldo contábil igual a zero, 
constante do Fluxo de Caixa Contábil (Art. 85da Lei Federal 
4.320/1964; e Art. 127, inciso III, alínea “c”, da Resolução 
TCEES 182/2002); 
 
1.1.2.2. Ausência de movimentação e acúmulo de saldo nas 
contas da Dívida Flutuante e dos Créditos a Receber (Arts. 85, 
88, 89, 93, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964; e Art. 127, 
inciso I, da Resolução TCEES 182/2002). 
 
[...]” 
 
Observa-se que o próprio corpo técnico é expresso em afirmar 
que a prestação de contas encontra-se maculada de 
impropriedades formais, as quais, contudo, não prejudicam o 
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entendimento da situação contábil, financeira, orçamentária e 
patrimonial do município, haja vista que os demonstrativos 
contábeis apresentados são compatíveis com os demais 
documentos colacionados aos autos. 

Desse modo, com o advento da Lei Complementar nº. 621/12, 
o pronunciamento desse Tribunal deve ser no sentido de emitir 
parecer prévio pela aprovação das contas com ressalva, nos 
termos do seu art. 80, inciso II. 

Vale salientar, por oportuno, que a ausência de extrato 
bancário (item 1.1.1 do RTC 256/2011), quando impossibilitar 
a situação das contas do Ente configura infração grave, 
consoante se observa, v.,g. no Acórdão TC -127/2011 e TC-
116/2011. Contudo, no presente caso, firma o corpo técnico 
que tal impropriedade não prejudicou a análise dos 
demonstrativos contábeis, motivo pelo qual se mostram 
acertadas as ressalvas. 

Noutro giro, a ausência de movimentação e acúmulo de saldo 
nas contas da dívida flutuante e dos créditos a receber (item 
4.1.2 do RTC 256/2011), em princípio, caracterizaria fato 
grave, vez que a ausência de repasses aos órgãos 
previdenciários, a depender da hipótese, pode caracterizar o 
crime de apropriação indébita previdenciária, capitulado no art. 
168-A, do Código Penal. 

Não obstante, trata-se de atos cuja instância natural de 
apuração no âmbito deste Tribunal de Contas é a auditoria 
ordinária, não revelando a ausência de repasses ora 
questionada óbice ao entendimento da contabilidade do 
município, conforme entendimento exposto na ICC 69/2012. 

 
... 

Denota-se dos autos que, acolhendo o voto de fls. 729/732, 
esse Tribunal de Contas chamou ao processo a contabilista 
como corresponsável pelos apontamentos constantes no 
Relatório Técnico Contábil nº. 256/2011. 

Não obstante, as contas em análise são de responsabilidade do 
prefeito, o qual está submetido ao julgamento político da 
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Câmara Municipal nos termos do art. 29, § 2°, da Constituição 
Federal. 

Logo, considerando que nos autos em exame exerce o 
Tribunal de Contas a denominada função opinativa, e não 
judicante, o contador é parte ilegítima na relação processual, 
devendo o processo, em relação a ele, ser extinto sem 
resolução do mérito, nos termos dos arts 70 e 142, § 4º, da LC 
nº. 621/12 c/c art. 267, IV, do Código de Processo Civil. 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, pugna o Ministério Público de Contas: 

1 – seja exarado parecer prévio no sentido de que sejam 
APROVADAS COM RESSALVA as contas anuais do Executivo 
Municipal de Alegre, referente ao exercício de 2010, sob 
responsabilidade de JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR, nos 
termos dos arts. 80, inciso II, da Lei Complementar nº. 621/12 
c/c art. 71, inciso II, da Constituição Estadual; 

2 – seja o processo extinto sem resolução do mérito em 
relação a MARIA DA GLÓRIA DE PAULA, nos termos dos arts 70 e 
142, § 4º, da LC nº. 621/12 c/c art. 267, IV, do Código de 
Processo Civil; 

3 – nos termos do art. 80, II, da LC nº. 621/12 sejam 
expedidas as seguintes determinações ao Executivo Municipal: 

3.1 - Encaminhe todos os extratos bancários do encerramento 
de cada exercício financeiro (31 de dezembro), inclusive das 
contas com saldo contábil igual a zero; conforme prevê o 
artigo 85 da Lei Federal 4.320/1964 e o artigo 127, inciso III, 
alínea c, da Resolução TCEES 182/2002 (Item 1.1.1.1); 
 
3.2 - Providencie o repasse dos saldos das contas da “Dívida 
Flutuante”; nos termos dos artigos 85, 88, 89, 93, 101, 103 e 
105 da Lei 4.320/1964 e Art. 127, inciso I, da Resolução 
TCEES 182/2002 (Item 1.1.2.2); 
 
3.3 - Regularize os saldos constantes do Demonstrativo da 
Dívida Flutuante e da conta “Créditos a Receber”; nos termos 
dos artigos 85, 88, 89, 93, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964 e 
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Art. 127, inciso I, da Resolução TCEES 182/2002 (Item 
1.1.2.2); 
 
3.4 - Consigne ações (projeto/atividade) que classifiquem a 
merenda escolar em sua subfunção específica, que é a 306 
(Alimentação e Nutrição), conforme prevê o Anexo e os Artigos 
1º e 4º da Portaria nº 42, de 14/04/1999, do Ministério do 
Orçamento e Gestão – MOG (Item 1.1.2.5); 
 
3.5 - Observe os procedimentos técnico-contábeis de estornos 
e retificações de lançamentos contábeis previstos nas 
Resoluções CFC nºs 1.132/08 e 1330/2011 (Item 1.1.3.1).” 

 

É o Relatório 

 

VOTO 

 

Cabe destacar que na presente prestação de contas existe uma divergência de 

opiniões entre o Corpo Técnico e o parquet dessa Corte de Contas. 

A Área Técnica sugere a aprovação das contas sem ressalvas, já o Ministério 

Público, a aprovação com ressalvas. 

Ante todo o exporto, tendo sido respeitados os directos ao contraditório e a ampla 

defesa, acompanhando parcialmente o entendimento exarado pela Área Técnica e 

totalmente o entendimento do Ministério Público de Contas, VOTO pela emissão 

de Parecer Prévio no sentido de que sejam APROVADAS COM RESSALVA as 

contas anuais da Prefeitura Municipal de Alegre, referente ao exercício de 2010, 

sob responsabilidade de JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR, nos termos dos arts. 

80, inciso II, da Lei Complementar nº. 621/12 c/c art. 71, inciso II, da Constituição 

Estadual; seja o processo extinto sem resolução do mérito em relação a MARIA DA 

GLÓRIA DE PAULA, nos termos dos arts 70 e 142, § 4º, da LC nº. 621/12 c/c art. 267, 
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IV, do Código de Processo Civil; nos termos do art. 80, II, da LC nº. 621/12 sejam 

expedidas as seguintes determinações ao Executivo Municipal: 

 

1 - Encaminhe todos os extratos bancários do encerramento de cada exercício 

financeiro (31 de dezembro), inclusive das contas com saldo contábil igual a zero; 

conforme prevê o artigo 85 da Lei Federal 4.320/1964 e o artigo 127, inciso III, 

alínea c, da Resolução TCEES 182/2002 (Item 1.1.1.1); 

 

2 - Providencie o repasse dos saldos das contas da “Dívida Flutuante”; nos termos 

dos artigos 85, 88, 89, 93, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964 e Art. 127, inciso I, 

da Resolução TCEES 182/2002 (Item 1.1.2.2); 

 

3 - Regularize os saldos constantes do Demonstrativo da Dívida Flutuante e da 

conta “Créditos a Receber”; nos termos dos artigos 85, 88, 89, 93, 101, 103 e 105 

da Lei 4.320/1964 e Art. 127, inciso I, da Resolução TCEES 182/2002 (Item 

1.1.2.2); 

 

4 - Consigne ações (projeto/atividade) que classifiquem a merenda escolar em sua 

subfunção específica, que é a 306 (Alimentação e Nutrição), conforme prevê o 

Anexo e os Artigos 1º e 4º da Portaria nº 42, de 14/04/1999, do Ministério do 

Orçamento e Gestão – MOG (Item 1.1.2.5); 

 

5 - Observe os procedimentos técnico-contábeis de estornos e retificações de 

lançamentos contábeis previstos nas Resoluções CFC nºs 1.132/08 e 1330/2011 

(Item 1.1.3.1). 
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PARECER PRÉVIO 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-2076/2011, RESOLVEM 

os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em 

sessão realizada no dia vinte e três de outubro de dois mil e doze, à unanimidade, 

nos termos do voto do relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto: 

 

1. Recomendar à Câmara Municipal de Alegre a aprovação com ressalva da 

Prestação de Contas Anual, sob a responsabilidade dos Srs. Djalma da Silva 

Santos, prefeito no período de 01.01.2010 a 24.03.2010, e, José Guilherme 

Gonçalves Aguilar, prefeito no período de 25.03.2010 a 31.12.2010; 

 

2. Determinar ao Executivo Municipal que: 

 

2.1 Encaminhe todos os extratos bancários do encerramento de cada exercício 

financeiro (31 de dezembro), inclusive das contas com saldo contábil igual a zero; 

conforme prevê o artigo 85 da Lei Federal 4.320/1964 e o artigo 127, inciso III, 

alínea c, da Resolução TCEES 182/2002 (Item 1.1.1.1); 

 

2.2 Providencie o repasse dos saldos das contas da “Dívida Flutuante”; nos 

termos dos artigos 85, 88, 89, 93, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964 e Art. 127, 

inciso I, da Resolução TCEES 182/2002 (Item 1.1.2.2); 

 

2.3 Regularize os saldos constantes do Demonstrativo da Dívida Flutuante e da 

conta “Créditos a Receber”; nos termos dos artigos 85, 88, 89, 93, 101, 103 e 105 

da Lei 4.320/1964 e Art. 127, inciso I, da Resolução TCEES 182/2002 (Item 

1.1.2.2); 

 



PARECER PRÉVIO TC-040/2012 
lb/gn 

 

  

2.4 Consigne ações (projeto/atividade) que classifiquem a merenda escolar em 

sua subfunção específica, que é a 306 (Alimentação e Nutrição), conforme prevê o 

Anexo e os Artigos 1º e 4º da Portaria nº 42, de 14/04/1999, do Ministério do 

Orçamento e Gestão – MOG (Item 1.1.2.5); 

 

2.5 Observe os procedimentos técnico-contábeis de estornos e retificações de 

lançamentos contábeis previstos nas Resoluções CFC nºs 1.132/08 e 1330/2011 

(Item 1.1.3.1). 

 
Composição Plenária 

Presentes à sessão plenária da apreciação os Srs. Conselheiros Sebastião Carlos 

Ranna de Macedo, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Relator, José 

Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire 

Farias Chamoun e os Conselheiros em substituição Márcia Jaccoud Freitas e João 

Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério 

Público Especial de Contas. 

 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2012. 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Relator 
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CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

 

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Em substituição 

 

 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Em substituição 

 

 

DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral 

 

 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-Geral das Sessões 


