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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA – EXERCÍCIO 
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A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD 

FREITAS: 

 

Trata-se da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LARANJA DA TERRA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do 

senhor JOADIR LOURENÇO MARQUES e do senhor JOSAFÁ STORCH. 

 

Com base no Relatório Técnico n.º 00044/2018-7 e na Instrução Técnica Inicial 

n.º 00097/2018-9, o então Relator proferiu a Decisão SEGEX n.º 00079/2018-1, por 

meio da qual os senhores JOADIR LOURENÇO MARQUES e JOSAFÁ STORCH 

foram citados para justificar os seguintes indícios de irregularidade: 

 
2.1 Descumprimento de prazo para envio da prestação de contas anual;  

6.1 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do 

superávit/déficit financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial 

Consolidado; 

10.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do 

controle interno sobre a prestação de contas anual. 

 

Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas razões de justificativa 

(Defesas n.º 00604/2018-9 e 00729/2018-1). 

 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 60763-41BC7-1046E



                                                                                                                
PARECER PRÉVIO TC-085/2018                                                                                                                                                                                                            

lm/mm 

Novamente instada a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de 

Contabilidade e Economia – NCE, na Instrução Técnica Conclusiva n.º 

02705/2018-1, entendeu pelo afastamento da irregularidade atinente ao 

descumprimento do prazo de encaminhamento da PCA, uma vez que o 

encaminhamento dos arquivos, no sistema CidadES, deu-se em 04/04/2017 e a 

homologação em 11/04/2017, sem que tenha havido novas remessas de dados após 

a inicial. 

 

Quanto à ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no 

demonstrativo do superávit/déficit financeiro encaminhadas no anexo ao balanço 

patrimonial consolidado, manifestou-se pela manutenção da irregularidade sem 

macular as contas, por entender que a ausência de controle das fontes de recursos 

durante o exercício financeiro de 2016 não afetou o equilíbrio das finanças públicas 

do Município de Laranja da Terra e não causou o prejuízo ao erário público. Opinou 

pela expedição de determinação ao atual Prefeito, para que adote medidas de 

controle e evidenciação eficientes quanto às informações pertinentes às fontes de 

recursos utilizadas pelo município, bem como o registro de forma fidedigna de suas 

movimentações e saldos, nos termos da Lei n.º 4320/64 e LRF, bem como do 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 

 

Em relação à irregularidade pertinente à ausência de medidas administrativas que 

viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas 

anual, também opinou pela manutenção da irregularidade sem macular as contas, 

com expedição de determinação ao Chefe do Poder Executivo, para que medidas 

administrativas que viabilizem a instituição e manutenção da estrutura necessária e 

adequada do Controle Interno, permitindo-lhe estar em condições de realizar as 

devidas análises quanto à legalidade, economicidade e legitimidade na gestão dos 

recursos públicos, em tempo hábil para a apresentação da prestação de contas 

anual, nos termos da Res. TCEES 227/2011 e IN TCEES 43/2017. 

 

Sugeriu, ao final, a emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas das 

contas, com expedição das determinações já mencionadas. 

 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º 03257/2018-5, de lavra 

do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se no mesmo sentido, 

opinando pela emissão de parecer prévio, recomendando a aprovação com 

ressalvas das contas. Opinou, ainda, pela expedição das determinações sugeridas 

pela área técnica. 

 

É o Relatório. Passo a fundamentar. 

 

Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca 

da aprovação com ressalva da Prestação de Contas Anual, divergindo no que diz 

respeito à irregularidade atinente à “ausência de medidas administrativas que 
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viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas 

anual”. 

 

No que tange às demais irregularidades, adoto como razões de decidir os 

fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 

02705/2018-1, abaixo transcritos: 

 

2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

2.1. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

ANUAL (ITEM 2.1 DO RT 44/2018-7) 

Base Normativa: artigo 135, inciso VIII da Lei Complementar 621/2012, Instrução 

Normativa TC 34/2015. 

Responsável: Josafá Storch 

 

Consta do RT 44/2018-7: 

 

A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal conforme disposições 

contidas na Instrução Normativa TC 34/2015, recebida e homologada no sistema 

CidadES em 11/04/2017, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, 

inobservado, portanto, o prazo regimental. 

 

Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 122 e o § 2º do art. 123 

do RITCEES, o prazo para emissão do parecer prévio sobre esta prestação de contas 

encerra-se em 11/04/2019. 

 

Dessa forma, considerando que a presente prestação de contas foi enviada fora do 

prazo legal, sugere-se citar o Sr. JOSAFÁ STORCH para apresentar suas razões de 

justificativas, salientando que a entrega fora do prazo gera a possibilidade de 

aplicação de multa conforme o artigo 135, inciso VIII da Lei Complementar 621/2012.  

 

JUSTIFICATIVA: O defendente informa ter encontrado grandes dificuldades técnicas 

no software de contabilidade durante a composição da prestação de contas anual 

com o fim de remete-la via sistema CidadES. De acordo com as alegações, tais 

dificuldades levaram ao atraso na entrega dos dados eletrônicos. Acrescenta também 

que o próprio site do CidadES também apresentou dificuldades para o recebimento 

dos dados eletrônicos, levando o TCEES a expandir o prazo de envio dos dados até o 

dia 10/04/17. 

 

Afirma que a PCA 2016 foi enviada no dia 04/04/17 e homologada no dia 05/04/17. 

Esclarece que apenas o Demonstrativo das Variações Patrimoniais (DEMVAP) foi 

homologado no dia 11/04/17 pela servidora responsável pela contabilidade do 

município, sendo que o mesmo demonstrativo já havia sido homologado pelo gestor 

em 05/04/17, não havendo, segundo seu entendimento, prejuízo das informações.  

 

ANÁLISE: Compulsando os dados do sistema CidadES, verificamos que a prestação 

de contas do gestor foi recepcionada sem inconsistências impeditivas em 04 de Abril 

de 2017 e homologada em 11 de abril de 2017. Ocorre que nos termos do art. 12 da 

IN TCEES 34/2015 e do Regimento Interno deste TCEES consideram-se prestadas 

as contas somente após a homologação das mesmas. Entretanto, no presente caso, 
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entende-se que a irregularidade foi atenuada pelo fato de o responsável ter 

homologado a documentação em 11/04/17 sem efetuar qualquer nova remessa.  

 

Assim, opinamos pelo afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 

2.1 do RT 44/2018-7. 

 

2.2. AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS FONTES DE RECURSOS EVIDENCIADAS 

NO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ENCAMINHADAS 

NO ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (Item 6.1 do RT 

44/2018-7) 

Base Normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/1964. 

Responsável: Joadir Lourenço Marques 

 

Consta do RT 44/2018-7: 

 

Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo digital BALPAT), verificou-

se o déficit financeiro nas diversas fontes de recursos especificadas a seguir, 

resultado do confronto entre ativo e passivo financeiros: 

 

Fonte de Recursos Resultado Financeiro (R$) 

FUNDEB (60%) -3.489.292,55 

MDE -1.817.798,46 

SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS -157.625,69 

ROYALTIES DO PETRÓLEO -432.260,79 

OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA -3.516.538,82 

 

Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do art. 8º, da Lei Complementar 

101/00, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados 

exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício 

diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

 

Diante do apresentado, propõe-se a citação do Prefeito para que apresente as 

justificativas e/ou documentos que esclareçam este indicativo de irregularidade. 

 

JUSTIFICATIVA: Segue abaixo reprodução da justificativa apresentada: 
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ANÁLISE: De início, cabe reforçar que o apontamento foi efetuado para que o 

responsável justificasse a evidenciação de resultado financeiro por fonte de recursos 

incompatível com a análise realizada pela área técnica desta Corte de Contas.  

 

Segue análise das argumentações apresentadas:  

 

a) Conforme alegado pelo interessado, de fato, o saldo da conta “recursos próprios 

saúde” apresentado no Demonstrativo de Superávit/déficit financeiro do Balanço 

Patrimonial é de R$ 3.683.461,12, ao invés de R$ -157.625,69; 

 

b) Quanto à afirmação exposta pelo defendente de que o MCASP (Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público) permitiria déficits financeiros, convém anotar 

que a informação expressa no MCASP, de forma clara, é a de que poderão ocorrer 

casos de fontes de recursos com déficit financeiro. Isto é diferente de dizer que o 

MCASP autoriza tais déficits. É como também dizer que os saldos poderão ser 

positivos. Trata-se apenas de demonstrar a real situação financeira de cada fonte de 

recursos. Somente a lei pode definir o que é ou não permitido, estando o setor público 

vinculado a ela, e, nesse sentido, o art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal c/c o 

seu art. 8º, parágrafo único, estabelecem a necessidade de adoção de mecanismos 

que privilegiem o equilíbrio das contas públicas, observada as fontes de recursos. 

Assim, o MCASP delineia apenas o mecanismo de apuração do resultado financeiro, 

pelo confronto e demonstração dos saldos positivos e negativos das fontes de 

recursos disponíveis ao ente público. 

 

c) Quanto à evidenciação distorcida do resultado financeiro por fontes de recursos, o 

interessado admitiu a necessidade e realizou levantamentos dos ajustes tendo como 

propósito retificar o demonstrativo pertinente, anexo ao Balanço Patrimonial. Segundo 

o jurisdicionado, as diferenças evidenciadas na coluna c da Tabela E serão 

corrigidos, em 2018, através de lançamentos contábeis na conta 821110200000 -

Recursos de exercícios anteriores, visando ajustar as fontes de recursos relacionadas 

na Tabela E. 

 

d) O jurisdicionado afirma que é comum os municípios, após segregarem os repasses 

destinados às fontes de recursos FUNDEB 60% e FUNDEB 40%, utilizarem quase 

que a totalidade dos mesmos para pagamento do magistério, gerando distorção nas 

contas do FUNDEB. Tal distorção ocorre em função da classificação das despesas do 

FUNDEB 60% em montante que supera a disponibilidade de recursos. Neste caso, o 

excesso de despesas do FUNDEB 60% são custeados com os recursos provenientes 

do FUNDEB 40% (MDE), gerando dessa forma, um déficit no FUNDEB 60% e um 
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superávit no FUNDEB 40%. Afirma ainda que, no caso do déficit financeiro da fonte 

de recursos “FUNDEB 60%”, uma redistribuição dos passivos (restos a pagar) 

vinculados às fontes MDE e FUNDEB 40% faz-se necessário a fim de compensar o 

déficit observado na conta FUNDEB 60%. 

 

Analisando-se os argumentos do caso em questão, vale ressaltar o fato de que as 

fontes de recursos do FUNDEB 60% e 40% são integradas por valores cujo gasto 

está vinculado à educação, não podendo serem direcionados a nenhum outro tipo de 

despesa. Tem-se, contudo, também, que a fonte de recursos FUNDEB 40% 

relaciona-se aos gastos com educação, em livre aplicação, sem vínculo com 

elemento de despesa, desde que o mesmo seja pertinente à educação. Nesta linha, 

entende-se possível, em havendo necessidade, a utilização do FUNDEB 40% para 

custear as despesas pertinentes ao pagamento do magistério (FUNDEB 60%). Segue 

essa mesma linha de raciocínio, o uso dos recursos ordinários, livres de vinculação, 

que podem absorver os déficits de outras fontes de recursos. De acordo com as 

disponibilidades demonstradas na Tabela E apresentada na justificativa, o superávit 

real das fontes MDE, FUNDEB 40% E FUNDEB 60% são respectivamente de R$ 

64.188,45, R$ 0,00 e R$ 0,00. Neste sentido, verificou-se que o demonstrativo de 

disponibilidade de caixa e dos restos a pagar utilizados por esta Corte de Contas para 

apuração do art. 42, item 7.4.1 do RT 44/2018, também demonstra na fonte educação 

recursos próprios o montante superavitário de R$ 64.188,45.  Vale mencionar 

também que não foi detectado no RT 44/2018, inobservância do art. 42 da LRF.  

 

e) Conforme a Tabela E, apresentada no corpo da justificativa demonstrando o 

resultado dos levantamentos efetuados em confronto com o que foi evidenciado no 

anexo ao Balanço Patrimonial, as disponibil idades financeiras das fontes “Royalties 

do Petróleo”, “Royalties do Petróleo Estadual” e “Outros Recursos de Aplicação 

Vinculada” são respectivamente de R$ 5.244,12, R$ 201.787,69 e R$ 5.624,29. Por 

comparação, verificou-se no demonstrativo de disponibilidade de caixa e dos restos a 

pagar utilizados por esta corte de contas para apuração do art. 42, item 7.4.1 do RT 

44/2018, que a disponibilidade da fonte de recursos “demais vinculados” é de R$ 

933.922,06. Observou-se também no demonstrativo de disponibilidade de caixa que 

os recursos não vinculados somam R$ 773.025,05. Verifica-se, portanto, que apesar 

da diferença de valor apresentado nos demonstrativos, o resultado financeiro das 

fontes questionadas foi superavitário. 

 

Do exposto nos itens acima, conclui-se pela ausência de um controle e evidenciação 

eficaz sobre algumas fontes de recursos administradas pelo município em 2016. É 

também oportuno mencionar que, ao se falar de controle sobre as fontes de recursos, 

evidencia-se a necessidade de se dispor de informação contábil fidedigna, a fim de 

representar adequadamente os fenômenos econômicos ocorridos. As distorções no 

resultado financeiro podem induzir o ente público ao erro em exercícios posteriores 

quando da abertura de créditos adicionais tendo por fonte a existência de superávit 

financeiro, observada a fonte de recursos. 

 

Assim, permanece a irregularidade , sendo, contudo, passível de ressalva e 

determinação.   

 

[...] 

 

 

  3. GESTÃO FISCAL 

  3.1. DESPESAS COM PESSOAL 
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  3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal - Poder Executivo 

 

Tabela 1: Despesas com pessoal – Poder Executivo 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 27.687.010,68 

Despesas totais com pessoal 14.704.278,34 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 53,11% 

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

 

Conforme se observa da tabela anterior foi cumprido o limite legal e descumprido o 

limite prudencial (limite legal = 54% e prudencial = 51,3%). 

 

 

 

  3.1.2. Limite das Despesas com Pessoal – Consolidado 

 

Tabela 2: Despesas com pessoal consolidadas                          Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 27.687.010,68 

Despesas totais com pessoal 15.879.428,51 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 57,35% 

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

 

Conforme se observa da tabela anterior, considerando as despesas consolidadas, 

foram cumpridos o limite legal de 60% e descumprido o limite prudencial de 57%.  

 

  3.2. DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 

Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar 101/2000; e art. 3º, II, da 

Resolução 40/2001 do Senado Federal. 

 

De acordo com o RT 44/2018, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite de 

120% estabelecido na legislação, conforme evidenciado a seguir:  

 

Tabela 3: Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Dívida consolidada 4.260.235,66 

Deduções 3.734.722,67 

Dívida consolidada líquida 525.512,99 

Receita corrente líquida - RCL 27.687.010,68 

% da dívida consolidada líquida sobre a RCL 1,90% 

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

 

 

 

  3.3. OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS 

Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000; Lei Federal 4.595/1964; art. 

7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal 43/2001; art. 167, III da 

Constituição Federal/1988; art. 55, inciso I, alínea "c"; e art. 40, §1º, da Lei 

Complementar 101/2000. 
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De acordo com o RT 44/2018, não foram extrapolados os limites de contratação de 

operação de créditos previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita 

Corrente Líquida) e no art. 167 da Constituição da República; bem como não houve 

concessão de garantias ou recebimento de contra garantias:  

 

Tabela 4: Operações de crédito                                                                  Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 27.687.010,68 

Montante global das operações de crédito 0,00 

% do montante global das operações de crédito sobre a 

RCL 
0,00% 

Amortização, juros e demais encargos da dívida 0,00 

% do comprometimento anual com amortização, juros e 

encargos da dívida sobre a RCL 
0,00% 

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

 

Tabela 5: Operações de crédito – ARO                                                      Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 27.687.010,68 

Montante global das operações de crédito por antecipação de 

receitas orçamentárias 
0,00 

% do montante global das operações de crédito por 

antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL 
0,00% 

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

 

Tabela 6: Garantias concedidas                                                                 Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 27.687.010,68 

Montante global das garantias concedidas 0,00 

% do montante global das garantias concedidas sobre a 

RCL 
0,00% 

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

 

  3.4. RENÚNCIA DE RECEITA  

Conforme consta do RT 44/2018, não foi identificada previsão de renúncia de recei ta 

em 2016. 

 

  3.5. CONTRATAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DESPESAS EM FINAL DE MANDATO 

Conforme consta do RT 44/2018, não há evidências do descumprimento do art. 42 da 

Lei De Responsabilidade Fiscal. 

 

3.6. DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR DO PODER NOS ÚLTIMOS 180 

DIAS DE MANDATO 

Conforme consta do RT 44/2018, não há evidências do descumprimento do art. 21, § 

único da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

  4.GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO 

4.1. APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO 

Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição Federal/1988; e art. 60, inciso XII, 

do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição 

Federal/1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006).  
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De acordo com o RTC 44/2018, verifica-se que o município cumpriu com o limite 

mínimo constitucional de 25% das receitas resultantes de impostos e transferências, 

na manutenção e desenvolvimento do ensino: 

 

Tabela 7: Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino   Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 1.181.303,92 

Receitas provenientes de transferências 19.207.782,68 

Base de cálculo para aplicação na manutenção e 

desenvolvimento do ensino 
20.389.086,60 

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do 

ensino 
5.332.266,35 

% de aplicação 26,15% 

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

 

  4.2. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

Base Normativa: Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, da Constituição Federal/1988 (alterado pela EC 53/2006). 

 

De acordo com o RT 44/2018, verifica-se que o município cumpriu com o limite 

mínimo constitucional de 60% relacionado ao pagamento dos profissionais do 

magistério: 

 

Tabela 8: Recursos do FUNDEB a profissionais do magistério              Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB 3.852.118,16 

Pagamento de profissionais do magistério 3.119.880,17 

% de aplicação 80,99% 

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

 

 

 

4.3. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SAÚDE 

Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição Federal/1988 (Incluído pela EC 29/2000).  

 

De acordo com o RT 44/2018, verifica-se que o município cumpriu com o limite 

mínimo constitucional previsto de 15% para a saúde: 

 

Tabela 9: Aplicação em ações e serviços públicos saúde                       Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 1.181.303,92 

Receitas provenientes de transferências 19.207.782,68 

Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos 

de saúde 
20.389.086,60 

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde  5.404.699,76 

% de aplicação 26,51% 

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 
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4.4     TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO 

Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, 

de 2009), c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição da República/1988. 

 

Tabela 10: Transferências para o Poder Legislativo                                 Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita tributária e transferências (Art. 29-A CF/88) – exercício 

anterior 
19.847.189,71 

% máximo para o município 7,00% 

Valor máximo permitido para transferência 1.389.303,28 

Valor efetivamente transferido 1.389.082,20 

Conforme RT 44/2018, o limite máximo constitucional de transferência de recursos 

financeiros ao Poder Legislativo foi cumprido”. 

 

No que diz respeito à irregularidade pontuada no item 10.1 (ausência de medidas 

administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a 

prestação de contas anual) do Relatório Técnico n.º 00044/2018-7, divirjo da 

conclusão técnica e ministerial, concluindo pelo seu afastamento. 

 

Em princípio, nos termos expostos no Relatório Técnico, o corpo técnico 

caracterizou o indício de irregularidade nos seguintes termos: 

 
“Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, encaminhado pelo 

gestor na presente Prestação de Contas, verifica-se que não houve emissão de uma 

opinião conclusiva sob a prestação de contas do gestor responsável, conforme 

alegação que se segue: 

 
Muito embora o art. 74, da Constituição Federal, e art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 

disponham sobre procedimentos de controle a serem exercidos pelo Sistema de Controle 

lnterno de cada Poder, o Órgão Central de Controle lnterno do Município de Laranja da 

Terra/ES, representado pelo Controlador Geral lnterno que este subscreve, informa que não 

foi realizado, no exercício supramencionado, nenhum procedimento de controle que lhe 

possibilite responder fidedignamente os pontos de controle constantes no Anexo ll, Tabela 

6, da lnstrução Normativa TCEES nº 34/2015, daí a razão de todos eles terem sido 

respondidos com a palavra “Não”, conforme se verá abaixo. 

 

Antes, porém, cumpre destacar, por importante, que a Unidade Central de Controle lnterno 

do Município de Laranja da Terra/ES, instituída pela Lei Municipal n9 642, de 05 de março 

de 2012, e regulamentada pelo Decreto Municipal nº737, de 24 de outubro de 2012, conta 

hoje com apenas 1 (um) servidor, conforme quadro de pessoal descrito abaixo: 

 

 
 

De se consignar, que o Controlador Geral lnterno, único servidor da UCCI, que ora assina o 

presente Relatório, assumiu as funções do cargo no dia 02/01/2017, conforme Decreto de 

Nomeação nº 0023/2017, não tendo participado de qualquer das fases de implantação do 

Sistema de Controle lnterno, e, o mais importante, não tendo realizado qualquer 
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procedimento de controle anterior aquela data. Cite-se, inclusive, que desde a assunção de 

suas funções até a presente data, o responsável pela UCCI vem envidando esforços para 

conhecer toda a sistemática do Sistema de Controle lnterno do Município de Laranja da 

Terra, priorizando-se, é de se ressaltar, as disposições legais aplicáveis a matéria, para, a 

partir de então, efetivá-Io adequadamente. 

 

Portanto, tendo em vista que não foi realizada análise da prestação de contas pela 

Controladoria Geral do Município, sugere-se citar o gestor, para apresentar 

justificativas pela ausência de tomada de medidas necessárias e suficientes que 

viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do 

controle interno sobre a prestação de contas anual”.  

 

Em sua defesa, o gestor sustentou a Prefeitura chegou a publicar o edital do 

processo seletivo para contratação de contador (01/2015). No entanto, suscitou que, 

por força de decisão judicial, o procedimento foi suspenso. 

 

Destacou que o processo seletivo só chegou a, de fato, ocorrer no final do exercício 

de 2016. Entretanto, em função da legislação eleitoral, não foi possível nomear 

servidores no exercício de 2016. 

 

Ressalto que, em casos idênticos, este Tribunal tem se manifestado pelo 

afastamento da irregularidade, com expedição de recomendação ao atual gestor, 

para que adote as medidas administrativas necessárias e suficientes para 

possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do 

Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º da Lei 

Complementar n.º 621/2012 c/c artigo 135, §4º, do RITCEES e art. 5º da Res. 

TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa 

TC 43/2017. 

 

É o caso do Processo TC 7096/2016, por exemplo, no qual se debateu a Prestação 

de Contas Anual da Secretaria Municipal de Governo de Vitória. Na ocasião do 

julgamento, a Corte deliberou pela regularidade com recomendação, nos termos 

do voto do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Acórdão TC 

00603/2018-4). 

 

Com fundamento na jurisprudência consolidada da Corte, portanto, manifesto-me 

pelo afastamento da irregularidade identificada no item 10.1 (ausência de medidas 

administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a 

prestação de contas anual) do Relatório Técnico n.º 00044/2018-7, com expedição 

de recomendação ao atual gestor. 

 

Pelo exposto, com fundamento no art. 80, inciso II, da Lei Complementar n.º 

621/20121, acompanhando parcialmente a área técnica e o Ministério Público de 

                                                 
1
 Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser:  
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Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que 

submeto à apreciação. 

 

MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Conselheira Substituta 

 

1. PARECER PRÉVIO: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da primeira 

câmara, ante as razões expostas pela relatora, em:  

1.1 ACOLHER as justificativas do Sr. JOSAFÁ STORCH, gestor responsável pelo 

encaminhamento da PCA, deixando de aplicar-lhe sanção em razão da remessa dos 

arquivos fora do prazo regimental; 

1.2 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo a APROVAÇÃO COM 

RESSALVA da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LARANJA DA TERRA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos 

senhores JOADIR LOURENÇO MARQUES. 

1.3 Determinar, ao atuar Prefeito do Município de Laranja da Terra, Sr. Josafá 

Storch, que adote medidas de controle e evidenciação eficientes quanto às 

informações pertinentes às fontes de recursos utilizadas pelo município, bem como o 

registro de forma fidedigna de suas movimentações e saldos, nos termos da Lei n.º 

4320/64 e LRF, bem como do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MCASP). 

1.4 Recomendar, ao atual Prefeito do Município de Laranja da Terra, Sr. Josafá 

Storch, que adote as medidas administrativas necessárias e suficientes para 

possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do 

Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º da Lei 

Complementar n.º 621/2012 c/c artigo 135, §4º, do RITCEES e art. 5º da Res. 

TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa 

                                                                                                                                                         
II - pela aprovação das contas com ressalva, quando ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de 
natureza formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de 
monitoramento pelo Tribunal de Contas; 
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TC 43/2017; 

1.4 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 27ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (no exercício da 

presidência).  

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da 

Silva (convocado). 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

No exercício da presidência  

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS  

Relatora 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Convocado 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

MICHELA MORALE 

Secretária-adjunta das sessões em substituição 
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