
 

PARECER PRÉVIO TC-068/2013 

 

PROCESSO        - TC-2268/2012  

JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA 

ASSUNTO               - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2011 

RESPONSÁVEL     - JOADIR LOURENÇO MARQUES 

ADVOGADO           - RUI DE SOUSA ANDRADE (OAB/ES Nº 2.172) 

 

 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL 

DE LARANJA DA TERRA - EXERCÍCIO DE 2011 - 1) PARECER 

PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA - 2) 

DETERMINAÇÃO. 

 

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI: 

 

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

de Laranja da Terra, relativa ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Senhor 

Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.     

As peças contábeis foram analisadas pela 4ª Secretaria de Controle Externo, que 

expediu relatório constante às folhas 628/646 (Relatório Técnico Contábil nº 98/2013) 

evidenciando procedimento irregular, e opinando pela citação do Prefeito Municipal 

para apresentação de justificativas acerca da ausência de pagamento de parcelamento 

com a Escelsa (item 3.3.1), no valor de R$ 18.393,92 (dezoito mil, trezentos e noventa 
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e três reais e noventa e dois centavos), por infringência aos artigos 85, 87 e 98 e seu 

parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/1964. 

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica 

Inicial nº 321/2013 (fl.660), propiciou a citação do responsável para apresentação de 

suas justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática Preliminar nº 

438/2013) pelo Conselheiro Substituto Marco Antonio da Silva à folha 662. 

Regularmente citado (fl.663), o responsável exercitou seu direito de defesa, 

apresentando suas justificativas às folhas 668/672, bem como os documentos de folhas 

673/678. 

Ao proceder à análise, a 4ª Secretaria de Controle Externo, em Instrução Contábil 

Conclusiva nº 106/2013 (fls. 682/690), sugere a emissão de PARECER PRÉVIO 

dirigido à Câmara Municipal de Laranja da Terra recomendando, sob o aspecto 

contábil-financeiro, a APROVAÇÃO das contas relativas ao exercício de 2011 sob a 

responsabilidade do ordenador já nomeado, a teor do estabelecido no art. 161 da 

Resolução TC nº 261/2013 e no art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012; 

sugerindo que determine ao atual gestor o encaminhamento de documentação que 

comprove o pagamento do saldo remanescente do parcelamento nº 005/2006 firmado 

com a Escelsa referente a débitos vencidos e não pagos pela Prefeitura (item 3.3.1 do 

RTC nº 98/2013), considerando que o ordenador se comprometeu a solucionar tal 

situação no exercício de 2013. 

Prosseguindo, nos termos regimentais, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises 

Conclusivas – NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº 5263/2013, às fls. 

697/703, manifestando-se pela emissão de PARECER PRÉVIO recomendando ao 

Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA das Contas em exame, nos 

termos do art. 80, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012, sugerindo que o Plenário 

desta Corte de Contas DETERMINE ao gestor atual, com fundamento no inciso VI, do 

artigo 87 da LC 621/2012, o encaminhamento de documentos hábeis a comprovar a 

regularização da irregularidade remanescente na prestação de contas anual em que 

ocorrer o acerto, conforme segue: 
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5  CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES 

5.1 Registra-se, da análise contábil, que quanto ao encaminhamento dos 
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal (item 4) 
não foram apontados indicativos de irregularidades, contudo foi emitido parecer 
de alerta; que foram observados e cumpridos os limites constitucionais 
mínimos em Ações e Serviços Públicos de Saúde, com Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino e na Remuneração dos Profissionais do Magistério 
da Educação Básica; que foi observado o limite máximo de Despesas com 
Pessoal tal como estabelecido pela LC 101/2000, Lei de Responsabilidade 
Fiscal, e limites de remuneração do prefeito, do vice-prefeito e do repasse 
mínimo do duodécimo ao legislativo municipal estabelecido na CRB/88. 

5.2 Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, concluiu o Relatório 
Técnico Contábil RTC 98/2013 pela sua regularidade. 

5.3 Na forma da análise exposta, as justificativas e documentos apresentados 
não foram suficientes para elidir a seguinte irregularidade apontada no RTC 
98/2013, de responsabilidade do senhor Joadir Lourenço Marques – Prefeito 
Municipal: 

5.3.1 Ausência de pagamento e esclarecimentos acerca do parcelamento 
com a Escelsa no valor de R$ 18.393,62 (Item 3.3.1, do RTC 98/2013 e 4.1 da 
ICC 106/2013), 

Inobservância ao disposto nos artigos 85, 87 e 98 e seu parágrafo único, da Lei 
Federal n° 4.32011964. 

5.4. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV, da Res. TC 
261/2013, conclui-se opinando para que seja emitido PARECER PRÉVIO 
recomendando-se ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA 
das contas do senhor Joadir Lourenço Marques, frente à Prefeitura 
Municipal de Laranja da Terra, no exercício de 2011, nos termos do art. 80, 
inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012.  

5.5 Outrossim, sugere-se que o Plenário desta Corte de Contas DETERMINE 
ao gestor atual, com fundamento no inciso VI, do artigo 87 da LC 621/2012 que 
sejam encaminhadas notas explicativas e documentos hábeis que comprovem 
a legalidade da regularização do saldo remanescente em análise, na prestação 
de contas anual em que ocorrer o acerto. 

 

O douto representante do Ministério Público de Contas, Luis Henrique Anastácio da 

Silva, à folha 705, manifestou-se de acordo com a Instrução Técnica Conclusiva nº 

5263/2013 (fls. 697/703). 

 

É o relatório. 
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No compulsar dos autos, vejo que a presente Prestação de Contas foi considerada 

Regular Com Ressalva pelos técnicos deste sodalício, bem como pelo digno 

Representante do Ministério Publico de Contas, assim, encampo os fundamentos e 

conclusões explicitadas por ambos, que me permito acolhê-las, passando a fazer parte 

integrante deste voto. 

Pelo exposto, acompanhando o entendimento da área técnica e do douto Ministério 

Público de Contas, e obedecido os trâmites processuais legais, VOTO no sentido de 

que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal a 

APROVAÇÃO COM RESSALVA da presente Prestação de Contas Anual da 

Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, referente ao exercício financeiro de 2011, 

sob a responsabilidade do Senhor Joadir Lourenço Marques, nos termos do art. 80, 

Inciso II da Lei Complementar nº 621/2012.  

VOTO, ainda, nos termos do art. 87, inciso VI da Lei Complementar 621/2012, pela 

DETERMINAÇÃO ao gestor atual para que encaminhe à esta Corte de Contas 

documentos hábeis a comprovar o pagamento do saldo remanescente do 

parcelamento nº 005/2006 firmado com a Escelsa, referente a débitos vencidos e não 

pagos pela Prefeitura (item 3.3.1 do RTC nº 98/2013), na prestação de contas anual 

em que ocorrer o acerto. 

 

Após certificado o trânsito em julgado administrativo, ARQUIVEM-SE OS AUTOS. 

 

 

 

PARECER PRÉVIO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-2268/2012, RESOLVEM os Srs. 

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada 

no dia doze de dezembro de dois mil e treze, à unanimidade, nos termos do voto do 

Relator, Conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti: 
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1. Recomendar ao Poder Legislativo Municipal de Laranja da Terra a aprovação com 

ressalvas das contas da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, referentes ao 

exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Joadir Lourenço Marques;  

 

2. Determinar ao gestor atual para que encaminhe à esta Corte de Contas documentos 

hábeis a comprovar o pagamento do saldo remanescente do parcelamento nº 005/2006 

firmado com a Escelsa, referente a débitos vencidos e não pagos pela Prefeitura, na 

prestação de contas anual em que ocorrer o acerto. 

 

 

Composição Plenária 

 

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

Ranna de Macedo, Presidente, João Luiz Cotta Lovatti, Relator, Sérgio Aboudib 

Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e 

Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de OIiveira, 

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

Público Especial de Contas. 

 

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2013. 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

 

 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Relator 
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CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL  

 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

 

 

Fui Presente: 

 

 

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 

 


