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EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012 - 1) 

MANTER IRREGULARIDADES – 2) REJEIÇÃO - 3) DEIXAR DE 

APLICAR MULTA - 4) ENCAMINHAR CÓPIAS AOS SENHORES 

PAULO LEMOS BARBOSA E EDER PONTES DA SILVA – 5) 

DETERMINAÇÕES – 6) DAR CIÊNCIA – 7) ARQUIVAR.  

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA: 

 

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Município de Alegre, relativa ao 

exercício de 2012, de responsabilidade do Sr. José Guilherme Gonçalves Aguilar, então Prefeito 

Municipal. 

 

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico Contábil – RTC nº 52/2014 (fls. 331/345 e 

anexos), bem como Instrução Técnica Inicial - ITI nº 194/2014 (fl. 391), este Relator determinou, 

através da Decisão Monocrática nº 329/2014 (fls. 393/394), a citação do Gestor no sentido de 

apresentasse justificativas, em razão das supostas irregularidades elencadas nos itens 3.3, 4.1, 5.1, e 

6.5.1 do sobredito Relatório Técnico Contábil. 
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O Gestor foi citado, através do Termo de Citação nº 802/2014 (fl. 395), porém, não 

apresentou justificativas de defesa, conforme informações da Secretaria Geral das Sessões - SGS e do 

Núcleo de Controle de Documentos - NCD (fls. 397/399), tendo o prazo assinalado ao gestor, vencido 

em 13/06/2014. 

  

Desse modo, este Relator votou (fls. 402/403) no sentido de que o senhor José Guilherme 

Gonçalves Aguilar fosse declarado REVEL, sendo acompanhado pelo egrégio Plenário desta Corte de 

Contas, que proferiu a Decisão TC nº 4993/2014 (fl. 404). 

 

Instada a se manifestar, a 5ª Secretaria de Controle Externo, emitiu a Instrução Contábil 

Conclusiva - ICC nº 144/2014 (fls. 407/418), sugerindo a emissão de Parecer Prévio pela Rejeição das 

Contas, face à mantença de todas as irregularidades objeto da citação, bem como aplicação da multa 

prevista no art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/2000 em face da irregularidade apontada no item 2.1.4 

(item 6.5.1 do RTC nº 52/14), com a ciência ao Ministério Público Estadual e Prefeitura Municipal de 

Alegre quanto aos termos do Parecer Prévio emitido, face às Representações contidas nos Processos 

TC nº 2450, 2876, 2978, 4219/2013 e 3310/13, apensos. 

 

O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, na forma regimental, emitiu a 

Instrução Contábil Conclusiva - ICC nº 144/2014 (fls. 407/418) e a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 

nº 7807/2014 (fls. 420/434), opinando pela emissão de PARECER PRÉVIO recomendando-se ao 

Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar, frente à 

Prefeitura Municipal de Alegre, bem como pela expedição de determinações. 

 

O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer, de fls. 450/453, da lavra do 

Procurador Designado, Dr. Luciano Vieira, em consonância com a área técnica, manifestou-se no 

mesmo sentido. 

 

Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de 

relatório e voto para efeito de deliberação da 1ª Câmara desta Egrégia Corte de Contas, nos termos do 

art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013. 

 

É o sucinto relatório. 

 

V O T O 
 

Da análise dos autos, verifico que o responsável foi declarado revel, por não atender ao 

Termo de Citação nº 802/2014, recebido pessoalmente, conforme Decisão TC nº 4993/2014 (fl. 404) e 

documento de fl. 396, tendo a área técnica e o Parquet de Contas opinados no sentido de que seja 

emitido Parecer Prévio recomendando a rejeição das Contas, com a expedição de determinações. 
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Assim, transcrevo a Instrução Técnica Conclusiva nº 7807/2014 (fls. 420/434), do Núcleo de 

Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que assim se posicionou, verbis: 

 

[...] 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Foi examinada a Prestação de Contas constante do presente processo, pertinente à Prefeitura 

Municipal de Alegre, de responsabilidade do Sr. José Guilherme Gonçalves Aguilar, referente ao 

período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012, formalizada conforme disposições da 

Resolução nº 182/02 deste TCEES e alterações posteriores.  

Do exame efetuado, considerando que não foram apresentados documentos ou justificativas para 

afastar os indicativos de irregularidade abordados no RTC 52/2014 e ITI 194/2014, tendo sido 

declarado REVEL o Sr. José Guilherme Gonçalves Aguilar conforme a Decisão Plenária TC-

4993/2014, quanto ao aspecto técnico-contábil, opina-se pela REJEIÇÃO das contas, nos termos do 

art. 80, III da Lei Complementar 621/124 c/c art. 132, III da Resolução TC nº 261/20135, que aprovou 

o RITCEES, em face de graves infrações à norma constitucional e infraconstitucional. 

  

Em relação ao Item 2.1.4 (Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do 

mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento), nos termos do art. 454 do 

RITCCES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013, propomos ao Plenário do TCEES que aplique 

a sansão de sua competência prevista no art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000.  

 

Quanto às representações em apenso (TC 2450, 2876, 2978 e 3310/2013), cuja matéria foi 

apreciada no presente processo (item 2.1.4), propõe-se que o TCEES dê ciência aos 

Representantes (Ministério Público do Espírito Santo e Prefeitura Municipal de Alegre) do Parecer 

Prévio emitido por esta Corte de Contas. 

 

Ato contínuo os autos foram encaminhados a este Núcleo de Estudos Técnicos e Análises 

Conclusivas - NEC na forma do art. 47, inc. III, alínea “d”, c/c art. 319 caput da Resolução TC 

261/2013.  

 

2 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS  

 

Compulsando os autos extraem-se dos demonstrativos contábeis os seguintes indicadores: 

 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

Receita Arrecadada R$ 69.454.436,75 
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Despesa Executada R$ 67.685.078,37 

Superávit Orçamentário R$   1.769.358,38 

BALANÇO FINANCEIRO 

Saldo financeiro do exercício anterior R$ 11.816.450,95 

Saldo financeiro apurado para exercício seguinte R$ 14.119.888,27 

BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO  PASSIVO 

Financeiro R$ 17.026.350,87 Financeiro R$     9.363.508,52 

Permanente R$ 38.161.799,84 Permanente R$ 131.195.229,52 

Passivo Real 

a Descoberto 
R$ 85.370.587,33 

 
  

ATIVO 

REAL 
R$ 140.558.738,04 PASSIVO REAL R$ 140.558.738,04 

Compensado R$ 116.666.462,24 Compensado R$ 116.666.462,24 

TOTAL DO 

ATIVO 
R$ 257.225.200,28 

TOTAL DO 

PASSIVO 
R$ 257.225.200,28 

 

( - ) Ativo Financeiro R$   17.026.350,87 

( - ) Passivo Financeiro R$     9.363.508,52 

Superávit Financeiro Consolidado R$     7.662.842,35 

(-) Resultado Financeiro do IPAS (TC 2678/2013, fls. 30)  R$     7.729.861,48 

(=) Déficit Financeiro do Exercício (excluído IPAS) R$          67.019,13 

 

Ressalta-se que em relação aos aspectos: formalização, orçamento, resultado financeiro, previdência, 

na forma da ICC 144/2014, a 5ª. SCE verificou que: 

  

a) houve abertura de créditos orçamentários adicionais suplementares sem indicação de fonte de 

recursos;  

 

b) houve déficit financeiro no exercício;  

 

c) ocorreu o não recolhimento das contribuições do INSS e do IPAS retidas dos servidores e de 

terceiros; 

 

d) foram contraídas obrigações de despesas nos últimos dois quadrimestres do mandato sem 

disponibilidade financeira suficiente para seu pagamento.  
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Tais irregularidades ensejam o opinamento pela rejeição das contas do senhor José Guilherme 

Gonçalves Aguilar.  

 

Deve-se alertar que o não recolhimento de contribuições retidas dos servidores e terceiros configura-

se apropriação indébita. Em razão disso, sugerimos que seja determinado ao atual gestor da 

Prefeitura de Alegre que: a) providencie de imediato o levantamento e o recolhimento do montante 

das contribuições previdenciárias retidas dos servidores e de terceiros ainda não recolhidas, b) tome 

as providências administrativas cabíveis com o fito de identificar responsáveis e reaver para os cofres 

públicos os encargos derivados do não pagamento tempestivo das referidas contribuições.  

 

Sugerimos também ao Conselheiro Relator que fixe prazo para que a Prefeitura Municipal de Alegre 

envie ao informe ao Tribunal de Contas as medidas administrativas adotadas e o resultado alcançado. 

 

3 LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  

 

Das análises técnicas (RTC nº 52/2014 e ICC 144/2014) verifica-se o demonstrado a seguir: 

 

Rubrica Reais limite  executado 

Receita Corrente Líquida (RCL) 59.589.742,09     

- Despesa Poder Executivo[1] 

   

31.256.023,52  
máx 54% 52,45% 

- Despesa Consolidada 

(Exec/Legis)[2] 

   

32.151.131,33  
máx 60% 53,95% 

Dívida Pública 6.069.316,52  Max120% 10,19% 

Contratação de Operações de Crédito 0,00    0,00% 

Garantias 0,00    0,00% 

Receita Bruta de Impostos 36.402.190,76     

- Manutenção do Ensino[3] 

   

10.573.355,06  
min. 25% 29,05% 

Receita cota parte FUNDEB 
     

6.750.628,00  
    

- Remuneração Magistério[4] 

     

5.562.132,25  
min 60% 82,39% 

Receita Impostos e Transferências 36.402.190,76     

- Despesa com saúde[5] 

     

7.722.162,16  
min. 15% 21,21% 

Receita Tributária e Transferências do 

exercício anterior 
35.712.289,58 
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-Repasse duodécimo ao legislativo[6] 

     

2.382.099,90  
máx. 7%  6,67% 

Notas: 

[1] Artigo 20, inciso III, alínea “b” e artigo 22 § único da Lei Complementar nº 101/2000. 

[2] Artigo 19, inciso III da Lei Complementar 101/2000 

[3] Artigo 212, caput, da CRF/88 

[4] Lei 11.494/2007 e Inciso XII do Art. 60 do ADCT da CRF/88  

[5] Artigo 77, inciso III, do ADCT da CRF/88  

[6] Artigo 29–A inciso I; § 2º, incisos I e III.  

 

Em relação ao subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito trazemos à colação o que foi exposto na ICC 

144/2014, ás fls. 416: 

 

3.7 REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS  

Base legal: Base normativa: Lei Municipal 2.843/08 e arst. 37, 29, V e 39, §4º da Constituição 

da República do Brasil de 1988;  

[...]  

... nesse Município não há, no exercício de 2012, Vice-Prefeito.  

Da análise da ficha financeira do Prefeito, Sr. José Guilherme Gonçalves Aguilar, relativa ao 

exercício de 2012, constatou-se o pagamento a maior de subsídios ao Prefeito no valor de 

R$ 6.769,45.  

Este indicativo de irregularidade está sendo apurado no processo TC 4001/2013 – 

representação, cujo objeto é o pagamento de remuneração a maior ao Prefeito de Alegre, nos 

exercícios de 2011 e 2012, sem a observância dos critérios estabelecidos na legislação 

municipal e na Constituição Federal/1988. 

 

O processo TC 4001/2013, a que fez referencia a ICC 144/2014, no momento em que se elabora a 

presente ITC, encontra-se no Gabinete do Conselheiro Relator, Sergio Aboudib Ferreira Pinto.  

 

4. OUTROS PROCESSOS  

 

Conforme Plano Anual Consolidado de Auditorias Ordinárias PAA 2013, a Prefeitura Municipal de 

Alegre não foi contemplada para realização de auditoria ordinária referente ao exercício de 2012.  

Ressalte-se, entretanto, que tramita nesta Corte de Contas o Processo TC 4001/2013 cujo objeto é 

o pagamento de remuneração a maior ao Prefeito de Alegre. 

 

5 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES  
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Tendo como base as análises procedidas pela 5ª. SCE, obedecendo aos aspectos objetos de 

análise técnica, apresentamos a seguir nosso parecer sobre a Prestação de Contas Anual, do Sr. 

José Guilherme Gonçalves Aguilar, Prefeito Municipal de Alegre, Exercício de 2012.  

5.1 Registra-se, da análise contábil que, quanto ao encaminhamento dos Relatórios Resumidos da 

Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal não foram apontados indicativos de irregularidades; que 

foram observados e cumpridos os limites constitucionais mínimos em Ações e Serviços Públicos de 

Saúde e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, de gastos com 

pessoal, bem como o limite legal estabelecido para remuneração do prefeito, vice-prefeito.  

 

5.2 Na forma da análise exposta e considerando que não houve atendimento ao Termo de Citação 

nº 802/2014, tendo sido o Sr. José Guilherme Gonçalves Aguilar, declarado Revel, não foram 

apresentadas as justificativas e documentos que pudessem elidir as seguintes irregularidades 

apontadas no RTC 52/2014, sob responsabilidade do Sr. José Guilherme Gonçalves Aguilar : 

 

5.2.1 Abertura de créditos adicionais suplementares sem indicação de fonte de 

recursos. (Item 3.3 do RTC)  

Base Legal: art. 167, V, da CF/88 c/c art. 43 da Lei Federal 4.320/64.  

5.2.2 Déficit Financeiro (Item 4.1 do RTC)  

Base Normativa: art. 1º, §§ 1º e 4º da Lei Complementar 101/2000 e art. 48, "b" da Lei 

Federal 4.320/64, art. 1º, inc. III da Lei Federal 9.717/98.  

5.2.3 Não recolhimento das contribuições do INSS e do IPAS retidas dos servidores e 

de terceiros (Item 5.1 do RTC).  

Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da 

Lei Federal 9.717/1998; art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.212/1991.  

5.2.4 Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato 

sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento (Item 6.5.1 do RTC).  

Infringência: art. 42 da Lei 101/00. 

 

5.3 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se 

opinando por que: 

 

5.3.1 Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a 

REJEIÇÃO das contas do senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar, frente à Prefeitura 

Municipal de Alegre, no exercício de 2012, nos termos do art. 80, inciso III, da Lei 

Complementar nº 621/2012. 

  

5.3.1. Em razão da infração ao art. 42 da Lei Complementar 101/2012 - Obrigação de 

despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade 

financeira suficiente para o seu pagamento, nos termos do art. 454 do RITCCES, aprovado 
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pela Resolução TC nº 261/2013, sugere-se a aplicação da multa prevista no art. 5º, §§ 1º e 

2º da Lei 10.028/2000. 

 

5.4. Por derradeiro sugere-se ao Plenário desta Corte de Contas: 

 

5.4.1 Determinar ao Poder Executivo do Município de Alegre que se abstenha de promover 

abertura de créditos adicionais suplementares em desconformidade com o art. 167, V, da 

CF/88 c/c art. 43 da Lei 4.320/64; 

  

5.4.2 Determinar ao atual gestor no sentido de que providencie de imediato o levantamento 

e o recolhimento do montante de das contribuições previdenciárias retidas dos servidores e 

de terceiros ainda não recolhidas,  

 

5.4.3 Determinar ao atual gestor no sentido de que tome as providências administrativas 

cabíveis com o fito de identificar responsáveis e reaver para os cofres públicos os encargos 

derivados do não pagamento tempestivo das referidas contribuições previdenciárias retidas 

dos servidores e de terceiros, ainda não recolhidas e, informe ao Tribunal de Contas as 

providências e os resultados obtidos em prazo assinado pelo relator.  

 

5.4.4 Fixar prazo para que a Prefeitura Municipal de Alegre informe ao Tribunal de Contas 

as medidas administrativas adotadas com o fito de identificar responsáveis e reaver para 

os cofres públicos os encargos derivados do não pagamento tempestivo das referidas 

contribuições previdências retidas dos servidores e terceiros e não recolhidas bem como o 

resultado alcançado.  

 

5.4.4 Dar ciência aos representantes nos processos TC 2450/2013; 2876/2013; 2978/2013 

e 3310/2013, cujas matérias foram apreciadas no presente processo de Prestação anual de 

Contas do Parecer Prévio emitido por esta Corte de Contas.  

 

Por sua vez, o douto Representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na 

íntegra, quanto aos termos de sua manifestação (fls. 450/453), litteris: 

 

[...] 

 

Em princípio, compulsando os autos, verifica-se que o município de Alegre, no exercício em análise, 

aplicou 82,39% (oitenta e dois inteiros e trinta e nove centésimos por cento) das transferências de 

recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, 

cumprindo, assim, com a determinação do art. 60, inciso XII, da ADCT e art. 22, “caput”, da Lei n° 

11.494/2007; 29,05% (vinte e nove inteiros e cinco centésimos por cento) das receitas de impostos e 
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transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino, em atenção aos 

artigos 212, “caput”, da CF/88; 21,21% (vinte e um inteiros e vinte e um centésimos por cento) de 

despesas próprias em ações e serviços públicos de saúde, atendendo, portanto, o disposto no 

artigo 77, inciso III, do ADCT; e, bem assim, manteve-se dentro dos limites previstos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em especial, no que se refere à despesa total de pessoal (arts. 19 e 20).  

 

Apurou-se, ainda, que o repasse de duodécimo à Câmara encontra-se de acordo com o disposto no 

art. 29-A, da CF/88.  

 

No tocante aos subsídios dos agentes políticos do município, constatou que o pagamento ocorreu 

de forma irregular, inobservando-se o disposto no art. 29, inciso V, da CF/88, bem como a Lei 

Municipal n. 2.843/2008. No entanto, conforme ponderado pela área técnica, esta irregularidade está 

sendo apurada nos autos do processo TC n. 4001/2013.  

 

Outrossim, as contas remanescem maculadas das seguintes irregularidades: 3.3 Abertura de créditos 

adicionais suplementares sem indicação de fonte de recursos; 4.1 Déficit Financeiro; 5.1 Não 

recolhimento das contribuições do INSS e do IPAS retidas dos servidores e de terceiros; e 6.5.1 

Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade 

financeira suficiente para o seu pagamento, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC n. 52/2014, 

Instrução Técnica Contábil Conclusiva ICC 144/2014 e Instrução Técnica Conclusiva ITC 7807/2014.  

 

Pois bem.  

 

A prestação de contas em análise demonstra a ausência de um planejamento eficiente da execução 

orçamentária, ocasionada pela abertura de créditos adicionais suplementares sem indicação de fonte 

de recursos que fariam frente às despesas, o que é vedado expressamente pela Constituição Federal 

no art. 167, inciso V, tanto quanto pelo art. 46 da Lei 4.320/1964 (item 3.3).  

 

Assim agindo, incorreu o Chefe do Executivo no crime de responsabilidade descrito no art. 1º, V, do 

Decreto-Lei n. 201/67, praticando a conduta ilícita tipificada descrita como “ordenar ou efetuar 

despesas não autorizadas por lei, ou realizá-Ias em desacordo com as normas financeiras 

pertinentes”.  

 

Denota-se, também, desequilíbrio financeiro da ordem valor de R$ 856.511,84 (oitocentos e 

cinquenta e seis reais, quinhentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), colocando em risco a 

capacidade de adimplência município, bem assim o regular funcionamento da máquina pública e de 

serviços essenciais à comunidade (item 4.1). 
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Quanto ao item 5.1, verificou-se que o município de Alegre reteve a contribuição previdenciária 

incidente sobre as remunerações dos servidores e de terceiros, que deveria ser destinada ao custeio 

da seguridade social – que se reserva, constitucionalmente, para “assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência, e à assistência social” (art. 194, da CF) – mas deixou de dar-lhe a destinação 

legal ao abster-se de recolhê-la aos cofres públicos.  

 

A legislação penal reprime com rigor não apenas a sonegação fiscal, aquela que comumente está 

associada a ato fraudulento, mas, também, a falta de recolhimento e/ou repasse de contribuições 

previdenciárias a quem de direito, conforme dispõe o Código Penal em seu artigo 168-A 

(apropriação indébita previdenciária).  

 

A tipificação penal do art. 168-A do Código Penal não exige resultado naturalístico, vez ser 

classificado como crime formal, sendo desnecessário, assim, o dolo específico consistente no animus 

rem sibi habendi.  

O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento pacífico de que a irregularidade em questão configura 

fato grave, de caráter insanável, senão vejamos: 

 

AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 32153 - monte horebe/PB  

Acórdão de 11/12/2008  

Relator(a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA 

Publicação:  

PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/12/2008  

Ementa:  

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. 

RECOLHIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. SUBSÍDIO. AGENTE 

POLÍTICO. PARCELAMENTO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO DE CANDIDATO. INDEFERIMENTO.  

1. A falta de recolhimento de contribuições previdenciárias, por si só, acarreta dano ao erário 

e caracteriza irregularidade insanável, apta a atrair a incidência da cláusula de inelegibilidade 

prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90.  

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 32.529 – CLASSE 32ª – 

MONTES CLAROS DE GOIÁS – GOIÁS.  

1. O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente, 

considerando que suas contas foram desaprovadas por irregularidade atinente ao não-

recolhimento de contribuição previdenciária, configurando-se, portanto, a inelegibilidade do 

art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. 

 

Na mesma esteira têm se pronunciado os Tribunais de Contas, destacando-se, v.g., o Parecer Prévio 

Contrário à Aprovação das contas do ex-prefeito do município de Juti (TC 2571/2008), 

correspondentes ao exercício de 2007, pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, em 
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virtude da constatação de diversas irregularidades, dentre as quais consta a não comprovação dos 

valores repassados aos Órgãos de direito, no caso o INSS, tanto no que se refere às retenções na 

fonte, como às obrigações patronais.  

 

Relativamente ao item 6.5, salienta-se que a norma do art. 42 da LC n. 101/2000 visa garantir a 

integridade das finanças públicas, de modo a evitar que o gestor contraia despesas que não poderão 

ser pagas no seu mandato, ou deixe obrigações, sem disponibilidade de caixa, para serem quitadas 

pela próxima administração.  

 

Na espécie, está devidamente demonstrada pela área técnica a existência de despesas no valor de 

R$ 4.223.793,52 (quatro milhões, duzentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e três reais e 

cinquenta e dois centavos) sem suficiente disponibilidade de caixa a serem cumpridas no mandato 

seguinte, violando, portanto, o normativo supracitado.  

 

Com tal proceder, incorreu o agente no crime de assunção de obrigação no último ano do mandato ou 

legislatura (art. 359-C do Código Penal). 

 

A par de algumas condutas do gestor estarem tipificadas em lei como ilícitos penais, encontram elas, 

também, subsunção ao art. 11, “caput” e inciso II, da Lei n. 8.429/1992), restando, caracterizada, pois, 

prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 

pública.  

 

Portanto, a simples opção do legislador em criminalizar tais condutas na esfera penal e como ato de 

improbidade já indica a sua gravidade, não podendo entender-se diferentemente na esfera 

administrativa, interpretação que conduz à conclusão de que as contas sub examine estão maculadas 

de graves irregularidades, que ensejam a emissão de parecer prévio desfavorável a sua aprovação, 

nos termos do art. 80, III, da LC n. 621/13.  

 

Com efeito, as irregularidades praticadas são causas de rejeição de contas no âmbito dos Tribunais 

de Contas. Verbia gratia, a abertura de créditos adicionais suplementares sem a indicação dos 

recursos correspondentes (item 3.3) é considerada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso 

(Resolução Normativa n. 17/2010) como irregularidade grave; a ocorrência de déficit de execução 

orçamentária (item 4.1), o não recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS e ao 

IPAS (item 5.1) e a contração de obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do 

mandato sem que haja disponibilidade financeira (item 6.5.1) são classificadas pelo mesmo 

Tribunal como irregularidades gravíssimas.  

 

Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-

se ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal de Alegre, referente ao 



PARECER PRÉVIO TC-026/2015 
mm/lr 

 

  

exercício de 2012, sob responsabilidade de JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR, na forma 

do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito 

Santo, bem como sejam expedidas as determinações sugeridas pelo NEC na ITC n. 7807/2014, fl. 

433-434 

 

A despeito de o Responsável ter sido declarado revel, tal fato não impede a análise dos fatos 

apontados como maculadores da sua prestação de contas, razão pela qual passo à análise dos pontos 

de irregularidade mantidos pelo corpo técnico e pelo Parquet de Contas, à luz das suas conclusões, 

das demonstrações contábeis existentes nos autos, bem como da legislação e da jurisprudência 

aplicada, quais sejam: 

 

1)   Déficit Financeiro (item 2.1.2 da ICC 144/2014) - artigo 1º, §§ 1º e 4º, da Lei 

Complementar nº 101/2000; art. 48, da Lei nº 320/64; e art.1º, inciso III, da Lei Federal nº 9717/98.  

 

A área técnica concluiu por sugerir a mantença da presente irregularidade e demonstrou (fls. 

422/433), com base no Balanço Patrimonial da Prefeitura e dos demais Órgãos do Município, o déficit 

apurado, consolidado (incluindo o IPAS), no valor de R$ 7.662.842,35, excluindo o Instituto Municipal 

de Previdência, no valor de R$ 67.019,13, e exclusivamente da Prefeitura, no valor de R$ 856.511,84, 

como transcrevo: 

 

Ativo Financeiro (consolidado) R$ 17.026.350,87 

(-) Passivo Financeiro (“) R$   9.363.508,52 

(=) Superávit Financeiro Consolidado R$   7.662.842,35 

(-) Superávit do IPAS (TC nº 2678/2013, fl. 30) R$   7.729.861,48 

(=) Déficit Financeiro (excluído o IPAS) R$        67.019,13 

                     

  Resultado Financeiro por Unidade Gestora do Município: 

 

Prefeitura - Déficit R$    856.511,84 

Câmara Municipal - Superávit (TC nº 2632/2013, fl. 6) R$      34.536,91 

SAAE - Superávit (TC nº 3080/2013, fl. 22) R$ 1.123.506,57 

Fundo Municipal de Saúde – FMS - Déficit (TC nº 2883/2013, fls. 

33/34) 

R$ 1.066.581,48 

Fundo Municipal de Educação – FME - Déficit (TC nº 2885/2013, 

fls. 20/30) 

R$    323.051,11 

Fundo M. de Assist. Social - FMAS- Superávit (TC nº 2884/2013, fl. 

30) 

R$ 2.448.903,47 

FAFIA - Déficit (TC nº 2679/2013, fls. 29/30) R$ 1.427.821,65 
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IPAS - Superávit (TC nº 2678/2013, fl. 30) R$ 7.729.861,48 

Resultado Consolidado - Superávit (TC nº 2948/2013, fls. 

181/184) 

R$ 7.662.842,35 

 

Verifico, assim, do Balanço Patrimonial Consolidado do Município acostado às fls. 181/184, 

que consta do Passivo Financeiro, R$ 222.061,64, correspondente ao Imposto de Renda Retido na 

Fonte - IRRF de servidores, bem como a Imposto Sobre Serviço - ISS retido, advindos de registros 

indevidos no Anexo 17- Dívida Flutuante, que, em verdade, constitui receita do Município, de acordo 

com os artigos 156, inciso III, e 158, inciso I, da Constituição Federal, estando onerando, 

indevidamente, o resultado Financeiro do exercício, provocando o déficit apurado.  

 

Subtraindo-se o valor da receita supra informado do Passivo Financeiro, podemos apurar, 

excluindo-se o Superávit do IPAS, um Superávit Consolidado no valor de R$ 155.042,51, como 

demonstrado a seguir: 

 

Ativo Financeiro Consolidado R$ 17.026.350,87 

(-) Passivo Financeiro (9.363.508,52 (-) 222.061,64) R$   9.141.446,88 

(=) Superávit Financeiro Consolidado R$   7.884.903,99 

(-) Superávit IPAS R$   7.729.861,48 

(=) Superávit Consolidado (excluindo IPAS) R$      155.042,51 

 

Assim sendo, embora o gestor não tenha se manifestado, sendo declarado revel, em face da 

análise demonstrada, divirjo da área técnica e do Parquet de Contas e afasto a presente 

irregularidade. 

 

2)    Não recolhimento das contribuições do INSS e IPAS retidos dos servidores e de 

terceiros (item 2.1.3 da ICC 144/2014) - art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 

8.212/91; art. 37 e 195, inciso II, da Constituição Federal; e art. 1º, inciso II, da Lei Federal nº 

9717/98.  

 

Demonstra a área técnica, à fl. 423, com base nos Anexos 14 e 17 (fls.181/184 e 189/190), o 

saldo a pagar referente aos descontos previdenciários dos servidores para o Instituto de Previdência de 

Alegre - IPAS e de contribuições previdenciárias no total de R$ 698.150,71, argumentando que 

somente poderia permanecer no Passivo Financeiro os valores retidos no mês de dezembro de 2012. 

 

 Verifico, no entanto, do próprio demonstrativo apresentado, à fl. 423, que o saldo advindo do 

ano anterior somou R$ 685.798,00, resultando a diferença entre o mês de dezembro de 2011 e 

dezembro de 2012, em apenas R$ 12.352,71, que corresponde à diferença entre o valor total inscrito e 

o pago no exercício. 
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Assim sendo, considerando que não está demonstrado nos autos o somatório dos 

valores retidos no mês de dezembro de 2012, entendo não ser possível afirmar que a diferença 

apurada (12.352,71) entre o saldo do ano anterior e o atual, não se refira a dezembro/2012.  

 

Ademais, trata-se de valor de pequena monta, em relação ao Balanço consolidado do 

Município, valor este não devidamente demonstrado para que, com base nele, se rejeite as contas do 

gestor. 

 

A matéria em apreço foi objeto de julgamento nos processos TC nº 2784/2013, de relatoria do 

eminente Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, e nº 3246/2013, de relatoria do Eminente 

Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, nos quais proferi voto de vista, vencedor, onde 

votei pelo afastamento da irregularidade. 

 

A esse respeito, retenção de contribuições sem que se promova o respectivo repasse à 

Seguridade Social, entendo que isto implica em apropriação indébita previdenciária, a teor do disposto 

na Lei nº 8.212/91 c/c art. 168-A do Código Penal, conforme indicado pela área técnica. 

 

Tal ação caracteriza pretenso tipo penal que ensejaria, inclusive, a promoção de 

representação para efeitos penais, em face do disposto no art. 168-A do Código Penal, em razão do 

conhecimento do pretenso ilícito penal praticado. 

 

Todavia, a esse respeito, acerca do tipo apropriação indébita previdenciária, no que se refere 

ao aspecto penal, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim decidiu, verbis: 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA 

PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CPB). PREFEITO. SUJEITO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397, III, DO CPP). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O prefeito municipal e seus auxiliares não podem ser sujeitos ativos do crime 

de apropriação indébita, pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas 

dos servidores do município. Tal responsabilidade só se caracteriza se comprovado o desvio 

da verba para proveito pessoal dos agentes políticos, o que não restou caracterizado no caso sob 

exame. 2. Precedentes desta Corte e do STJ, no sentido de que os agentes políticos não podem ser 

sujeitos ativos do crime previsto no art. 168-A, do CPB, quando não restar demonstrado que os 

valores descontados dos servidores foram incorporados aos patrimônios pessoais dos 

agentes. 3. Manutenção da absolvição sumária dos réus, com fulcro do art. 397, III, do CPB. 4. 

Apelação do MPF desprovida. Veja também: RCCR 2006.35.00.004444-1, TRF1 RCCR 

2003.38.01.001248-2, TRF1 RESP 286832, STJ. Acórdão. A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à Apelação. Processo: ACR 249 BA 0000249-56.2009.4.01.3302 Relator(a): 
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DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO Julgamento: 06/02/2012 Órgão Julgador: 

TERCEIRA TURMA Publicação: e-DJF1 p.183 de 17/02/2012” 

 

Na mesma linha de entendimento, caminhou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

- STJ, litteris: 

 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO 

INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO DESCRIÇÃO DA EFETIVA 

PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO NO CRIME DENUNCIADO. RESPONSABILIDADE PENAL 

OBJETIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO DECISUM AGRAVADO. 

SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica dos 

fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a incidência do Enunciado Sumular 182 desta Corte 

Superior. 2. Ainda que assim não fosse, vale destacar que a peça vestibular acusatória não 

descreveu, suficientemente, como teria ocorrido a participação do denunciado no possível crime de 

apropriação indébita previdenciária. 3. "O simples fato de o réu ser ex-Prefeito do Município não 

autoriza a instauração de processo criminal por crimes praticados durante seu mandato, se 

não restar comprovado, ainda que com elementos a serem aprofundados no decorrer da ação 

penal, a mínima relação de causa e efeito entre as imputações e a sua condição de gestor da 

municipalidade, sob pena de se reconhecer a responsabilidade penal objetiva" (HC 53.466/PB, 

Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ 22/05/2006) 4. Se a inicial acusatória não descreve 

minimamente as condutas delituosa supostamente praticadas, ela é considerada inepta, pois impede 

o exercício da ampla defesa pelo acusado, que deve se defender dos fatos narrados, ainda que 

sucintamente, na exordial. 5. Agravo regimental não conhecido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos 

estes autos, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade 

dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental. 

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do 

TJ/RJ), Gilson Dipp e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. AgRg no REsp 1166311 / MG 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0224170-2. Relator(a) Ministro JORGE 

MUSSI (1138) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento: 15/03/2012 Data da 

Publicação/Fonte DJe 22/03/2012.”  

 

Desta maneira, o entendimento deste Conselheiro Substituto repousa no fato de haver a 

necessidade de se comprovar nos autos da ação de controle externo, através de farta documentação, 

que os valores foram desviados para proveito pessoal dos agentes políticos, o que 

caracterizaria também apropriação indébita previdenciária, subsumindo-se ao tipo legalmente 

estabelecido. 

 

Ademais, é imperioso destacar que, embora o gestor público seja o principal expoente dentro 

do órgão, sendo de sua incumbência gerir e fiscalizar a execução administrativa, o nexo de 
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causalidade para efeito de caracterização do crime tem que ser cabalmente demonstrado quanto 

ao proveito pessoal. 

 

Esta é a posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quando aponta a 

necessidade de ocorrência do nexo de causalidade, senão vejamos: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. 

CONTRARIEDADE AO ART. 168-A DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. 

DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS REM SIBI HABENDI. NECESSIDADE. 1. O tipo do art. 168-A do 

Código Penal, embora tratando de crime omissivo próprio, não se esgota somente no 'deixar de 

recolher', isto significando que, além da existência do débito, haverá a acusação de 

demonstrar a intenção específica ou vontade deliberada de pretender algum benefício com a 

supressão ou redução, já que o agente 'podia e devia' realizar o recolhimento. 2. Agravo 

regimental improvido. – grifei e negritei (STJ - AgRg no Ag: 1388275 SP 2011/0056219-8, Relator: 

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 28/05/2013, T6 - SEXTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013) 

 

Da mesma maneira, e este é o sentido em que caminha a jurisprudência atual, em não sendo 

demonstrada a relação de causa e efeito, entre as imputações e a sua condição de gestor da 

municipalidade, com reversão da apropriação em proveito próprio, sob pena de se reconhecer a 

responsabilidade penal objetiva deste, neste caso, não responderá o gestor pelo crime. 

 

Obviamente, poder-se-ia questionar o fato de remanescer a irregularidade quanto ao não 

recolhimento das contribuições, sob o enfoque administrativo, acontece que a negativa do fato ou 

sua autoria sob o enfoque penal também são situações que repercutem na seara administrativa, 

sendo certo que o julgamento perante as Cortes de Contas tem índole administrativa, embora se 

reconheça a independência das instâncias, o que afastaria a ocorrência da irregularidade mesmo neste 

enfoque. 

 

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assim estabelece acerca do tema, 

litteris: 

 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS. NÃO-PROVOCAÇÃO DE 

PREJUÍZOS AO MUNICÍPIO. 1. É de ser mantido acórdão que, seguindo entendimento da sentença, 

considera improcedente ação de improbidade administrativa contra prefeito municipal que 

deixa de repassar aos cofres da Previdência Social valores recolhidos de contribuição 

previdenciária. 2. Débitos questionados que se encontram negociados com o INSS. 3. Ausência 

de prejuízo ao município. 4. Não-caracterização da infração administrativa capitulada nos arts. 10, 
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caput, e incisos X e XI, e art. 11, caput, incisos I e II, da Lei n. 8.429/92. 5. Parecer da matéria pública 

pela confirmação do decisório recorrido. 6. Recurso especial não-provido (STJ - REsp: 965671 RS 

2007/0152946-8, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 21/02/2008, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 23.04.2008 p. 1) 

 

No caso em apreço, ainda que não haja demonstração de realização de parcelamento 

junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, este pode ser realizado ou então ser 

promovido o respectivo recolhimento, a qualquer momento, havendo permissivo legal, não se 

podendo perquirir de prejuízo à fazenda pública. 

 

Poder-se-ia arguir violação de princípio que, neste momento, embora me pareça censurável 

o ato de não recolhimento das contribuições, no contexto probatório não foram aduzidas situações 

que infirmassem a culpa ou o dolo exclusivo do gestor máximo do órgão, de maneira a imputar a 

responsabilidade ao gestor. 

 

Certamente o ato de não retenção das contribuições decorreu, num primeiro momento, da 

falta de ação dos servidores do Setor de Pagamento de pessoal, o que importaria em atitude do gestor 

para correção do problema, que, de todo modo não me pareça capaz de, isoladamente, conduzir à 

rejeição de suas contas. 

 

Afinal, o gestor não pode ser responsabilizado de maneira absoluta por ato praticado pelo 

setor de pagamentos, sem que fosse promovida a devida imputação de responsabilidade, conforme 

planilha de riscos, razão pela qual divirjo da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas e 

afasto a presente irregularidade por ausência de demonstração do nexo causal entre o ato de 

administração praticado pelo gestor e a retenção ocorrida, sem o devido recolhimento, com a 

ressalva de que deve ser expedida determinação à municipalidade para correção do problema. 

 

Assim sendo, embora o gestor não tenha se manifestado sobre o fato, sendo declarado revel, 

considerando a análise supra demonstrada, além do fato de que o valor constante no exercício de 2012 

é de pequena monta, divirjo da área técnica e do Parquet de Contas e afasto a presente 

irregularidade. 

                     

3)   Abertura de Créditos Adicionais Suplementares sem indicação da fonte de recursos 

(item 2.1.1 da ICC 144/2014) - art. 167, inciso V, da Constituição Federal e art. 43, da Lei nº 

4.320/64.  

 

Afirma a área técnica (fl. 422), com base no Anexo 12 - Balanço Orçamentário, que, no 

confronto entre a Despesa Autorizada Apurada e a Despesa Autorizada demonstrada no referido 
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Anexo (fl. 178), constatou-se ausência de indicação de fonte comprovada de recursos para abertura de 

créditos adicionais no montante de R$ 2.319.100,00. 

  

Verifico do referido Balanço Orçamentário, bem como dos Anexos 10 - Comparativo da 

Receita Orçada com a Arrecadada e 11- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (fls.158 

e 177), que a Despesa Autorizada, ou seja, os Créditos Orçamentários e Suplementares foram da 

ordem de R$ 75.573.634,89, contra a Receita Prevista no valor de R$ 64.000.000,00 (igual à despesa 

fixada inicialmente), resultando em diferença no valor de R$ 11.579.634,89, que corresponde aos 

créditos adicionais abertos no exercício. 

 

O argumento da área técnica baseia-se em apuração feita à fl. 333, onde menciona como 

fonte de informação a lista de Decretos enviados por mídia e leis constantes do Anexo II (fls. 350/362), 

onde não constam todos os créditos adicionais abertos no exercício, demonstrando-se, no entanto, 

abertura de créditos suplementares com recursos de convênios no total de R$ 7.790.931,11, com 

superávit financeiro no total de R$ 94.446,00, e com excesso de arrecadação no montante de R$ 

1.375.157,78, os quais somam R$ 9.260.534,89. 

 

Considerando-se que o excesso de arrecadação resultou em R$ 5.454.436,75, haja vista que 

a receita arrecadada no exercício somou R$ 69.454.436,75, e que o valor utilizado como fonte de 

recurso para abertura de crédito suplementar foi de R$ 1.375.157,78, conforme informado à fl. 333, 

restou, ainda, o montante não utilizado de R$ 4.079.278,97 de excesso de arrecadação no exercício.  

Lado outro, informa-se a utilização de Superávit Financeiro do exercício anterior no valor de 

R$ 94.446,00, como fonte de recurso para abertura de crédito suplementar, porém, verifica-se no 

Balanço Patrimonial (fl. 181), que o Superávit Financeiro de 2011 resultou em R$ 5.690.920,11, 

restando, portanto, não utilizado o total de R$ 5.596.474,11, somando, contudo, as fontes de recursos 

disponíveis e não utilizadas, R$ 9.675.753,08. 

 

Em suma, os créditos adicionais suplementares e especiais abertos no exercício somaram R$ 

11.579.634,89 (fl. 178), sendo as fontes disponíveis para sua abertura, as seguintes: 

 

Excesso de Arrecadação (fl. 178) R$   5.454.436,75 

Superávit Financeiro do exercício anterior (fl. 181) R$   5.690.920,11 

= Subtotal R$ 11.145.356,86 

+ Recursos de Convênios (informado fl. 333) R$   7.790.931,11 

= Total R$ 18.936.287,97 

 

Considerando que os créditos abertos somaram R$ 11.579.634,89, sobraram recursos da 

ordem de R$ 7.356.653,08. 
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Assim sendo, em face dos argumentos antes expendidos, entendo que no caso não pode ter 

havido abertura de créditos adicionais sem indicação da fonte de recursos, razão pela qual divirjo da 

área técnica e do Parquet de Contas e afasto a presente irregularidade, ainda que tenha sido 

declarado revel o gestor em referência. 

 

4)   Obrigação de despesa contraída em final de mandato sem disponibilidade financeira 

suficiente para o seu pagamento (item 2.1.4 da ICC 144/2014) - art. 42, da Lei Complementar nº 

101/2000. 

 

A área técnica deste Tribunal sugeriu a mantença da presente irregularidade face ao 

demonstrado, às fls. 423/425 e 382/384, onde se apurou que, em 31/12/2012, houve insuficiência de 

caixa para pagamento, em 2013, de despesas realizadas nos dois últimos quadrimestres de 2012, no 

total de R$ 4.223.793,52. 

 

Tais valores se referem a: Saúde - recursos próprios R$ 1.015.260,83 e SUS R$ 405.866,00; 

Educação - recursos próprios R$ 93.888,52 e programas federais R$ 73.719,00; demais obrigações 

sem vinculação no valor de R$ 2.635.059,17. 

 

Constato, pois, do Balanço Patrimonial (fls. 181/184), bem como da demonstração feita pela 

área técnica (fls. 382/384) que subtraindo da Conta contábil “Depósitos” as receitas de Imposto de 

Renda Retido na Fonte - IRRF de servidores e de terceiros, bem como de ISS retido, no montante de 

R$ 253.403,86 (fl. 182), apura-se um saldo de caixa positivo (após pagamento de todo o Passivo 

Financeiro) no valor de R$ 5.009.783,61.  

 

Todavia, como demonstrado à fl. 384, esse saldo refere-se às contas vinculadas 

especificamente à Saúde, Educação, Convênios e à Previdência, fato este que, após análise procedida 

se mostra irretocável, em razão dos valores serem vinculados por fundo, razão pela qual acompanho a 

área técnica, bem como ao Parquet de Contas e mantenho a presente irregularidade. 

 

5) QUANTO À SUGESTÃO DE APLICAÇÃOD E MULTA AO GESTOR, EM FACE DO 

DESCUMPRIMENTO DO ART. 42 DA LRF. 

 

Sugeriu, ainda, a área técnica, considerando tratar-se de infração grave consubstanciada em 

infração administrativa contra as leis de finanças públicas, a aplicação de multa ao responsável, nos 

termos do art. 454 da Resolução TC nº 261/2013 c/c o art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 10.028/2000, 

sansão de competência deste Tribunal, no que foi acompanhada pelo douto Representante do Parquet 

de Contas.  
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Quanto a esta sugestão de apenamento do responsável, com aplicação de multa prevista no 

§ 1º, do art. 5º, da Lei nº 10.028/2000 e art. 454, da Resolução TC nº 261/2013, deixo de acatá-la pelas 

seguintes razões: 

 

a) O artigo 454 da Resolução TC nº 261/2013 trata de Acórdão, prolatado em sede de 

julgamento de Contas pelo Tribunal e não de emissão de Parecer Prévio, pois o Tribunal não julga as 

Contas do Prefeito, o que é realizado pela Câmara Municipal; 

 

b) O artigo 5º da Lei nº 10.028/2000 cuida de infração administrativa, e, por isso, não traz em 

seus incisos, a hipótese de descumprimento do art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000, e nem 

poderia, pois tal ato não constitui infração administrativa, mas penal, conforme prevê o artigo 359-C, do 

Decreto-Lei nº 2.848/1940, acrescido pelo artigo 2º da referida Lei, ora transcrfito: 

 

Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do                  

último ano de mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício                  

financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida                  

suficiente de disponibilidade de caixa: 

“Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos”. – grifei e negritei 

 

6)    DOS PROCESSOS DE REPRESENTAÇÃO APENSOS. 

 

Da análise dos referidos processos verifico que foram objeto das Representações 

apresentadas pelo Ministério Público Estadual e pelo atual Prefeito Municipal, os seguintes indícios de 

irregularidades: 

 

a) Não pagamento de precatórios; 

b) Não recolhimento das contribuições patronais ao Instituto de Previdência do Município; 

c) Pagamento de Shows artísticos no montante anual/2012 de R$ 914.775,00, principalmente 

durante o período eleitoral, evidenciando promoção pessoal; 

d) Parcelamento de dívidas com a Previdência Municipal e com o PASEP; e 

e) Insuficiência de saldo financeiro para pagamento das obrigações assumidas nos dois 

últimos quadrimestres do mandato - art. 42 da LRF. 

 

No tocante aos itens “a”, “b” e “d”, foram objeto de análise nos Processos TC nº 4219/2013 e 

2450/2013 (apensos), onde concluiu a área técnica bem como este Relator e o Egrégio Plenário deste 

Tribunal, tratar-se de fatos afetos ao art. 42 da LRF, a serem analisados nos presentes autos 

juntamente com o item “e”, conforme Acórdãos TC nº 180/2013 (TC nº 2450/13) e nº 469/2014 (TC nº 

4219/13), tendo se manifestado a área técnica quanto ao item “a”, da mesma forma, no que foi 

acompanhada por este Relator no Processo TC nº 2978/2013 (apenso).  
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Quanto ao item “c”, concluiu a área técnica, bem como este Relator e o Egrégio Plenário 

deste Tribunal, no Processo TC nº 4219/2013, pelo não conhecimento da Representação, face à 

ausência de documentação que configure indício de prova de ocorrência de promoção pessoal, 

conforme Acórdão TC nº 469/2014.    

 

Assim sendo, entendo que assiste parcial razão  à área técnica e ao Parquet de Contas que 

opinaram no sentido de que seja dada ciência aos Representantes.                                                        

 

Demonstro a seguir, face à relevância, com base nas demonstrações contábeis consolidadas, 

e na análise feita pela área técnica, os resultados gerais da gestão municipal e o cumprimento dos 

limites constitucionais e legais, quais sejam: 

 

                  Resultados Orçamentário, Financeiro e Patrimonial: 

Passivo Real a Descoberto (Ativo Real < Passivo Real) R$ 85.370.587,33 

 

Resultado Financeiro (Ativo Financeiro > Passivo Financeiro) Superávit R$   7.662.842,35 

Resultado Patrimonial (Variações Ativas < Variações Passivas) Déficit R$ 47.503.296,34 

Economia Orçamentária (Despesa Realizada > Despesa Fixada) R$   7.894.556,52 

Disponibilidade Financeira 2012 R$ 14.119.888,27 

2011 R$ 11.816.450,95 

Superávit Orçamentário (Receita arrecadada > Despesa Empenhada) R$   1.769.358,38 

 

O resultado patrimonial negativo verificado no Balanço Patrimonial, ou seja, o Passivo Real a 

Descoberto demonstrado decorre do registro no Passivo Permanente, das Provisões Matemáticas 

Previdenciárias, no valor de R$ 120.334.426,62, e de Receitas de Imposto de Renda Retido na Fonte - 

IRRF e ISS retido, no montante de R$ 253.403,86, registrados indevidamente no Passivo Financeiro.  

 

Deduzidos esses valores do Passivo, apura-se um saldo patrimonial positivo, ou seja, um 

Ativo Real Líquido, no valor de R$ 35.217.243,17. 

O Superávit Financeiro apurado inclui o Superávit do Instituto de Previdência Municipal - 

IPAS no valor de R$ 7.729.861,48 e, subtraindo-se esse valor, apura-se Déficit Financeiro no valor de 

R$ 67.019,13.  

 

Contudo, como antes demonstrado, consta registrado no Passivo Financeiro, receita de 

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e de ISS retido no montante de R$ 222.061,64, a qual 

deduzida do Passivo, possibilita a apuração de Resultado Financeiro Positivo, ou seja, Superávit 

Financeiro, no valor de R$ 155.042,51. 
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No tocante aos limites constitucionais e legais, demonstra a área técnica (fls. 413/416) os 

seguintes resultados apurados em análise: 

 

Gastos com pessoal: 53,95% - Limite = 60%. 

Remuneração do pessoal do magistério: 82,39% - Limite = 60%. 

Gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino: 29,05% - Limite = 25%. 

Gastos com aplicação na saúde: 21,21% - Limite = 15%. 

Repasses ao Poder Legislativo: R$ = 6,67% - Limite = 7%. 

 

Gestão Fiscal 

 

De acordo com a análise da área técnica (fls. 416/417), foram observados os prazos de 

encaminhamento a este Tribunal, dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) e Relatórios Resumidos da 

Execução Orçamentária (RREO), todavia foram emitidos pareceres de alerta em face de: 

 

a) Meta Bimestral de Arrecadação: não atingimento no 1º e 3º bimestres de 2012 (Processos 

TC nº 2667 e 5500/2012); 

 

b) Resultado Primário: não atingimento do estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias- 

LDO no 2º, 4º e 5º bimestres de 2012 (Processos TC nº 4072 e 6620/2012 e 366/2013, 

apenso); 

 

c) Resultado Nominal: não atingimento do estabelecido na LDO no 2º, 3º e 4º bimestres de 

2012 (Processos TC nº 4072, 5500 e 6620/2012); 

 

d) Despesa com pessoal do Poder Executivo: atingimento do limite de alerta estabelecido na 

Lei nº 101/00 nos 1º e 2º semestres de 2012 (Processos TC nº 5494/2012 e 2045/2013). 

 

Desta feita, efetivamente, da análise do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e 

Patrimonial, bem como do cumprimento dos limites constitucionais e legais, verifico que não houve 

inconsistências, registrando a área técnica, no entanto, ingerência da Administração no tocante aos 

recolhimentos de contribuições previdenciárias retidas de servidores e de terceiros, déficit financeiro e 

abertura de créditos adicionais sem indicação da fonte de recurso, fatos estes devidamente analisados 

nesta decisão, bem como inobservância ao que prescreve o art. 42 da LRF, no que acompanhei a 

área técnica. 

 

Registre-se, também, quanto aos aspectos patrimoniais, que não foram verificadas 

irregularidades, nem apontadas falhas de natureza contábil nas presentes Contas, senão a 

inobservância ao art. 42 da LRF antes mencionada. 
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Acerca dos atos de gestão, estes, são analisados em processo de auditoria à parte, nos 

termos regimentais, não influenciando na análise das presentes contas.  

 

No tocante ao opinamento da área técnica e do Parquet de Contas quanto à imputação da 

multa prevista no artigo 5º, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000, em face da infração ao art. 42 da LRF, 

entendo que não é o caso de se aplicar a multa, pelas razões antes expendidas. 

 

Por todo o exposto, divergindo parcialmente da área técnica e do Ministério Público Especial 

de Contas, VOTO no sentido de que a 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas assim delibere: 

 

a) Afaste as irregularidades relativas aos itens 1, 2 e 3 desta decisão, em face das razões 

antes expendidas; 

 

b) Mantenha a irregularidade relativa ao item 4 destas decisão, em face das razões antes 

expendidas; 

 

c) Emita Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de Alegre recomendando a REJEIÇÃO 

da Prestação de Contas Anual do Município, referente ao exercício de 2012, de responsabilidade do 

senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar, então Prefeito Municipal, desconsiderando, no entanto, 

as sugestões da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, de determinações e 

apenamento do Prefeito com multa pecuniária nos termos do art. 454 do Regimento Interno deste 

Tribunal - Resolução TC nº 261/2013, e art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000, pelas razões antes 

expendidas; 

 

d) Encaminhe aos senhores Paulo Lemos Barbosa, Prefeito Municipal de Alegre, e Eder 

Pontes da Silva, Procurador Geral de Justiça, somente após o transito em julgado desta decisão, 

cópia deste voto e do Parecer Prévio a ser emitido nestes autos, bem como cópia dos Acórdãos TC nº 

180/2013 (TC nº 2450/13, fl. 96) e nº 469/2014 (TC nº 4219/13, fl. 157/165), e, ainda, das 

Manifestações Técnicas nº 184/2013 (TC nº 2978/13, fl. 41/42), nº 183/2013 (TC nº 3310/13, fls. 07/08), 

e nº 181/2013 (TC nº 2876/13, fls. 08/09); 

 

e) Deixe de aplicar multa ao gestor, em face das razões antes expendidas. 

 

VOTO, ainda, no sentido de que seja expedida DETERMINAÇÃO ao atual Prefeito no sentido 

de que: 

 

a) Envide esforço no sentido de que sejam levantados e providenciado o recolhimento do 

montante das contribuições previdenciárias retidas dos servidores e de terceiros, bem como do IPAS. 
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b) Envide esforço no sentido de que, nos próximos exercícios, evite a ocorrência de déficit 

financeiro. 

 

 VOTO, por fim, no sentido de que, promovida as comunicações devidas, em não havendo 

expediente recursal, sejam os presentes autos encaminhados à Secretaria Geral das Sessões - SGS 

para acompanhamento das providências previstas no artigo 131 da Resolução TC nº 261/2013.  

 

É como voto. 
 

 

VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE 

MACEDO: 

 

1 RELATÓRIO 

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

Alegre, referente ao exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do senhor 

José Guilherme Gonçalves Aguilar, Prefeito Municipal, cuja relatoria coube ao 

Auditor Substituto de Conselheiro Marco Antonio da Silva.  Encontram-se apensos 

aos autos da Prestação de Contas os processos de Representação, apresentadas 

pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo que, em síntese, versam sobre a 

existência de indícios de descumprimento do disposto no art. 42 da Lei 

Complementar 101/2000.  

 A Área Técnica, em fls. 420 a 434, e o Ministério Público de Contas, em fls. 450 a 

453, já haviam se pronunciado pela emissão de Parecer Prévio recomendando ao 

Legislativo Municipal a Rejeição das contas do senhor José Guilherme Gonçalves 

Aguilar, frente à Prefeitura Municipal de Alegre, exercício de 2012, tendo em vista as 

seguintes irregularidades: 

 

5.2.1 Abertura de créditos adicionais suplementares sem indicação de fonte 

de recursos. (Item 3.3 do RTC)  

Base Legal: art. 167, V, da CF/88 c/c art. 43 da Lei Federal 4.320/64.  
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5.2.2 Déficit Financeiro (Item 4.1 do RTC)  

Base Normativa: art. 1º, §§ 1º e 4º da Lei Complementar 101/2000 e art. 48, "b" 

da Lei Federal 4.320/64, art. 1º, inc. III da Lei Federal 9.717/98.  

5.2.3 Não recolhimento das contribuições do INSS e do IPAS retidas dos 

servidores e de terceiros (Item 5.1 do RTC).  

Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição Federal/1988; art. 1º, 

inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei 

Federal nº 8.212/1991.  

5.2.4 Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do 

mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento 

(Item 6.5.1 do RTC). 

 

 
Propuseram, ainda, multa ao Responsável e a expedição de determinações ao atual 

Chefe do Poder Executivo do Município de Alegre. 

O Conselheiro Relator, no entanto, formulou voto parcialmente divergente do 

opinamento acima mencionado, mantendo como irregular apenas o item 4 e 

deixando de aplicar multa ao responsável , conforme abaixo: 

Por todo o exposto, divergindo parcialmente da área técnica e do Ministério 

Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que a 1ª Câmara deste Egrégio 

Tribunal de Contas assim delibere:  

a) Afaste as irregularidades relativas aos itens 1, 2 e 3 desta decisão, em face 

das razões antes expendidas;  

b) Mantenha a irregularidade relativa ao item 4 destas decisão, em face das 

razões antes expendidas;  

c) Emita Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de Alegre recomendando a 

REJEIÇÃO da Prestação de Contas Anual do Município, referente ao exercício de 

2012, de responsabilidade do senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar, então 

Prefeito Municipal, desconsiderando, no entanto, as sugestões da área técnica e 

do Ministério Público Especial de Contas, de determinações e apenamento do 

Prefeito com multa pecuniária nos termos do art. 454 do Regimento Interno deste 

Tribunal - Resolução TC nº 261/2013, e art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000, 

pelas razões antes expendidas;  
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d) Encaminhe aos senhores Paulo Lemos Barbosa, Prefeito Municipal de Alegre, 

e Eder Pontes da Silva, Procurador Geral de Justiça, somente após o transito 

em julgado desta decisão, cópia deste voto e do Parecer Prévio a ser emitido 

nestes autos, bem como cópia dos Acórdãos TC nº 180/2013 (TC nº 2450/13, fl. 

96) e nº 469/2014 (TC nº 4219/13, fl. 157/165), e, ainda, das Manifestações 

Técnicas nº 184/2013 (TC nº 2978/13, fl. 41/42), nº 183/2013 (TC nº 3310/13, fls. 

07/08), e nº 181/2013 (TC nº 2876/13, fls. 08/09);  

e) Deixe de aplicar multa ao gestor, em face das razões antes expendidas.  

VOTO, ainda, no sentido de que seja expedida DETERMINAÇÃO ao atual Prefeito 

no sentido de que:  

 

a) Envide esforço no sentido de que sejam levantados e providenciado o 

recolhimento do montante das contribuições previdenciárias retidas dos servidores 

e de terceiros, bem como do IPAS.  

b) Envide esforço no sentido de que, nos próximos exercícios, evite a ocorrência 

de déficit financeiro.  

VOTO, por fim, no sentido de que, promovida as comunicações devidas, em não 

havendo expediente recursal, sejam os presentes autos encaminhados à 

Secretaria Geral das Sessões - SGS para acompanhamento das providências 

previstas no artigo 131 da Resolução TC nº 261/2013.  

É como voto.  

Este Conselheiro manifestou-se oralmente na 12ª sessão ordinária da Câmara. 

Assim, com base no artigo 86, § 6º, do Regimento Interno - Resolução TC 261/2013, 

apresenta-se voto escrito. 

 

 

2- FUNDAMENTAÇÃO   

Considerando que, no nosso sentir, as irregularidades apontadas nestes autos 

implicaram em violação à moralidade administrativa e aos demais princípios 

explícitos e implícitos da Administração Pública, sobretudo no que se refere ao não 
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recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos servidores e de terceiros 

sem que, no entanto, lhes fosse dada a destinação legal e ainda a abertura de 

créditos adicionais suplementares sem a indicação dos recursos correspondentes, 

entendo da mesma forma que a área técnica e Ministério Público, devem ser 

mantidas todas as irregularidades dispostas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 

7807/2014 e no Parecer nº 211/2015. 

 

3- DISPOSITIVO 

Ante o exposto, acompanho totalmente o entendimento da Área Técnica e do 

Ministério Público e divirjo em parte do Relator e VOTO: 

3.1 Para que se mantenham todas as irregularidades abaixo descritas:  

 
3.1.1 Abertura de créditos adicionais suplementares sem indicação 
de fonte de recursos. Base Legal: art. 167, V, da CF/88 c/c art. 43 da Lei 

Federal 4.320/64.  

 

3.1.2 Déficit Financeiro. Base Normativa: art. 1º, §§ 1º e 4º da Lei 

Complementar 101/2000 e art. 48, "b" da Lei Federal 4.320/64, art. 1º, inc. III da 
Lei Federal 9.717/98.  

 

3.1.3 Não recolhimento das contribuições do INSS e do IPAS retidas 
dos servidores e de terceiros. Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso II, da 

Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; art. 30, 
inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.212/1991.  

 

3.1.4 Obrigação de despesas contraída nos dois últimos 

quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente 

para o seu pagamento. Infringência: art. 42 da Lei 101/00. 

 

3.2 Que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal 

a REJEIÇÃO das contas do senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar, frente à 
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Prefeitura Municipal de Alegre, no exercício de 2012, nos termos do art. 80, inciso 

III7, da Lei Complementar nº 621/2012.  

Quanto aos demais pontos acompanhando o Relator, VOTO: 

3.3 Que se deixe de aplicar a multa ao responsável, tendo em conta a plausibilidade 

da argumentação vertida no Voto do Relator.   

3.4. Que se encaminhe aos senhores Paulo Lemos Barbosa, Prefeito Municipal de 

Alegre, e Eder Pontes da Silva, Procurador Geral de Justiça, após o trânsito em 

julgado desta decisão, cópia deste voto e do Parecer Prévio a ser emitido nestes 

autos, bem como cópia dos Acórdãos TC nº 180/2013 (TC nº 2450/13, fl. 96) e nº 

469/2014 (TC nº 4219/13, fl. 157/165), e, ainda, das Manifestações Técnicas nº 

184/2013 (TC nº 2978/13, fl. 41/42), nº 183/2013 (TC nº 3310/13, fls. 07/08), e nº 

181/2013 (TC nº 2876/13, fls. 08/09);  

 

3.5. Por que sejam expedidas as seguintes determinações ao atual Chefe do 

Executivo do Município de Alegre: 

 

3.5.1 Envide esforço no sentido de que seja levantado e providenciado o 

recolhimento do montante das contribuições previdenciárias retidas dos 

servidores e de terceiros, bem como do IPAS.  

 

3.5.2 Envide esforço no sentido de que, nos próximos exercícios, evite a 

ocorrência de déficit financeiro.  

 
3.6 Que seja dada ciência aos representantes nos processos TC 2450/2013; 

2876/2013; 2978/2013 e 3310/2013, cujas matérias foram apreciadas no presente 

processo de Prestação anual de Contas do Parecer Prévio emitido por esta Corte de 

Contas. 
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VOTO, por fim, no sentido de que, promovida as comunicações devidas, em não 

havendo expediente recursal, sejam os presentes autos encaminhados à Secretaria 

Geral das Sessões - SGS para acompanhamento das providências previstas no 

artigo 131 da Resolução TC nº 261/2013.  

 

 

 

PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2948/2013, RESOLVEM os 

Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, em sessão realizada no dia vinte e dois de abril de dois mil e quinze, por 

maioria, nos termos do voto vencedor do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de 

Macedo: 

1. Manter todas as irregularidades abaixo descritas:  

1.1. Abertura de créditos adicionais suplementares sem indicação de fonte de 

recursos. Base Legal: art. 167, V, da CF/88 c/c art. 43 da Lei Federal 4.320/64.  

 

1.2. Déficit Financeiro. Base Normativa: art. 1º, §§ 1º e 4º da Lei Complementar 

101/2000 e art. 48, "b" da Lei Federal 4.320/64, art. 1º, inc. III da Lei Federal 

9.717/98.  

 

1.3. Não recolhimento das contribuições do INSS e do IPAS retidas dos servidores e 

de terceiros. Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição Federal/1988; 

art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei 

Federal nº 8.212/1991.  
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1.4. Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato 

sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento. Infringência: art. 42 

da Lei 101/00. 

2. Emitir Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Alegre a rejeição da 

Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Alegre, referente ao exercício 

de 2012, sob a responsabilidade do Senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar, 

então Prefeito Municipal, nos termos do artigo 80, inciso III, da Lei Complementar 

Estadual nº 621/2012; 

3. Deixar de aplicar multa ao responsável, tendo em vista a plausibilidade da 

argumentação vertida no voto do Relator; 

4. Encaminhar aos senhores Paulo Lemos Barbosa, Prefeito Municipal de Alegre, e 

Eder Pontes da Silva, Procurador-Geral de Justiça, após o trânsito em julgado 

desta decisão, cópia deste Parecer Prévio, bem como cópia dos Acórdãos TC nº 

180/2013 (TC nº 2450/13, fl. 96) e nº 469/2014 (TC nº 4219/13, fl. 157/165), e, ainda, 

das Manifestações Técnicas nº 184/2013 (TC nº 2978/13, fl. 41/42), nº 183/2013 (TC 

nº 3310/13, fls. 07/08), e nº 181/2013 (TC nº 2876/13, fls. 08/09);  

5. Determinar ao atual Chefe do Executivo do Município de Alegre que: 

5.1. Envide esforço no sentido de que seja levantado e providenciado o recolhimento 

do montante das contribuições previdenciárias retidas dos servidores e de terceiros, 

bem como do IPAS; 

5.2. Envide esforço no sentido de que, nos próximos exercícios, evite a ocorrência 

de déficit financeiro;  

6.  Dar ciência aos representantes nos processos TC-2450/2013; TC-2876/2013; 

TC-2978/2013 e TC-3310/2013, cujas matérias foram apreciadas no presente 

processo de Prestação anual de Contas do Parecer Prévio emitido por esta Corte de 

Contas; 



PARECER PRÉVIO TC-026/2015 
mm/lr 

 

  

7. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado. 

Parcialmente vencido o Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da 

Silva, que votou pelo afastamento das irregulares dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 deste 

Acórdão. 

Composição  

 

Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação os Senhores Conselheiros 

Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Marco Antonio da Silva, Relator, e 

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. 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, 22 de abril de 2015. 

 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

 

 

 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Relator 

 

 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
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Fui presente: 

 

 

 

DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário Adjunto das Sessões  

 


