
ACÓRDÃO TC-046/2015 – PLENÁRIO  

 

 

PROCESSO            - TC-2821/2013 

JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA  

ASSUNTO              - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012 

RESPONSÁVEL     - ÉLCIO DORING  

 

 

EMENTA 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012 - 1) 

REGULAR COM RESSALVAS - QUITAÇÃO - 2) DETERMINAÇÃO - 

3) ARQUIVAR. 

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO: 

 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual – PCA  da Câmara 

Municipal de Laranja da Terra, exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Élcio 

Doring. 

Às fls 76 a 84 a 4ª Controladoria Técnica elabora o Relatório Técnico Contábil RTC 

nº 16/2014 constatando os seguintes aspectos e indício de irregularidade :  

Aspectos : 

- A Prestação de Contas Anual está formalizada em atenção ao art. 105 da Res. 

TCEES 182/2002, vigente à época. 

- A Prestação de Contas Anual do exercício 2011 ( Processo TC nº 1.790/2012 ) 

encontra-se em fase de manifestação do Ministério Público de Contas, portanto 

pendente de julgamento – por ocasião dessa análise, pela irregularidade. 
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- A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal através do Ofício nº 107 de 

07.03.2103 e autuada em 27.03.2013, de acordo, portanto, com o art. 105 da 

Resolução nº 182/2002 TCEES. 

- Os balanços apresentam a assinatura do Gestor e do Contabilista Responsável, 

Sr. Gilmar Vieira da Silva, CRC ES-018349/P. 

- Da confrontação da Despesa Fixada ( R$ 880.000,00 ) com a Realizada ( R$ 

829.230,26 ) constata-se que houve uma Economia Orçamentária de R$ 50.769,74. 

- O Balanço Patrimonial apresentou um ativo real líquido da ordem de R$ 

209.216,63.  

- O Balanço Financeiro não apresentou uma disponibilidade para o exercício 

seguinte ( 0,00 ).  

- Confrontando-se o Ativo Financeiro ( R$ 0,00 ) com o Passivo Financeiro ( R$ 0,00 ) 

verifica-se um Superávit Financeiro da ordem de R$ 0,00. 

- Dos levantamentos efetuados, constatou-se que o município em análise obteve, a 

título de Receita Corrente Líquida – RCL, o montante de R$ 24.189.733,16.    

- A despesa total efetuada pelo Poder Legislativo Municipal, a título de gasto com 

pessoal e encargos sociais, totalizou, no exercício de 2008, R$ 747.663,72 ( 

setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e dois 

centavos ), correspondentes a 3,09% ( três vírgula nove pontos percentuais) da 

Receita Corrente Líquida, cumprindo, desta forma, os limites máximo ( 6% ) e 

prudencial ( 5,7% ). 

- Os gastos com subsídio dos vereadores totalizaram R$ 354.474,68 ( trezentos e 

cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito 

centavos ), estando, portanto, dentro do limite constitucionalmente estabelecido, da 

ordem de 5% (cinco por cento), correspondente a R$ 1.396.439,81 ( hum milhão 

trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e hum 

centavos ), para base Referencial Total de R$ 27.928.796,26. 
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- O gasto individual com subsídios dos vereadores e do Presidente da Câmara 

correspondeu a R$ 3.025,84  e R$ 4.148,62, respectivamente, de janeiro a julho de 

2012. A partir de agosto de 2012 os subsídios passaram, respectivamente, para R$ 

3.180,28 e R$ 4.358,16. 

- A despesa com folha de pagamento, incluído os subsídios dos vereadores, 

totalizou R$ 630.345,28 ( seiscentos e trinta mil, trezentos e quarenta e cinco reais e 

vinte e oito centavos ), resultando em não cumprimento ao limite 

constitucionalmente estabelecido, R$ 616.000,00 ( seiscentos e dezesseis mil reais ), 

na ordem de R$ 14.345,28. 

- O Gasto Total do Poder Legislativo, exceto inativos, da ordem de R$ 829.230,26 

( oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e trinta reais e vinte e seis centavos ), 

esteve abaixo do limite constitucional fixado para a referida despesa, R$ 

1.150.095,22 ( hum milhão, cento e cinquenta mil, noventa e cinco reais e vinte e dois 

centavos ), na ordem de  R$ 320.864,96.     

 

Indício de irregularidade : 

 

- Gasto com folha de pagamento em desacordo com a Constituição Federal 
Base legal: § 1º do artigo 29-A da CRF 1988, incluído pela Emenda Constitucional 25/2000  

 
 

Sendo assim, tendo em vista o aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação 

pertinente, opina pela CITAÇÃO do Sr. Élcio Doring, Presidente da Câmara 

Municipal de Laranja da Terra, referente ao exercício financeiro de 2012, para 

apresentação das justificativas que julgar necessárias relativamente ao indício de 

irregularidade supracitado. 

 

Ato contínuo, a mesma Controladoria Técnica elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 

nº 63/2014, fls. 89, encampando o entendimento exarado no Relatório Técnico 

Contábil supracitado, opinando pela citação do responsável.    
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Conforme Decisão Monocrática DECM 135/2014, fls. 91 e 92, é determinada a 

citação sugerida pela Área Técnica, conforme Termo de Citação nº 361/2014, fls. 

93. 

 

O responsável apresenta suas justificativas e anexa documentação pertinente às fls. 

96 a 108 e 113 a 128.  

 

 

A 4ª Secretaria de Controle Externo elabora Instrução Contábil Conclusiva ICC nº 

171/2014, fls. 131 a 136, considerando que o valor ( R$ 14.345,28 ) extrapolado na 

rubrica Gasto com folha de pagamento, não é significativo em relação ao limite 

estabelecido R$ 616.000,00;   que não restou configurada má-fé por parte do gestor; 

e que não foram constatadas demais irregularidades, opina no sentido de que seja 

julgada REGULARES COM RESSALVA a presente prestação de contas, com a 

recomendação ao gestor, ou a quem lhe suceder, que observe o comportamento 

das despesas do ente para que não ocorra infringência aos dispositivos afetos àquele 

Poder.  

 

 

O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elabora Instrução 

Técnica Conclusiva ITC nº 8081/2014, fls. 138 e 139, acompanha o entendimento da 

4ª Secretaria de Controle Externo, opinando que seja julgada REGULARES COM 

RESSALVA as contas em exame, na forma do inciso II do artigo 84 da Lei 

Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do art. 

86 do mesmo diploma legal, mantendo a recomendação. 

 

O Ministério Público de Contas, através de Parecer,  fls. 141, da lavra do 

Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifesta-se de 

acordo com Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 8081/2014, fls. 138 e 139. 

 

Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto. 
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É o relatório. 

 

 

EMENTA : 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO EM 

DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAR COM RESSALVA. 

DETERMINAÇÃO. 

 

 

                                                 V  O  T  O 

 

 

Lembro que  em situações excepcionais, derivadas da aplicação do princípio da 

insignificância, esta Corte de Contas tem relevado irregularidades de natureza 

contábil, especificamente no tocante à não observação dos limites legais e 

constitucionais, conforme demonstrado nos Processos TC 2184 – 1576 – 1906 e 

1765/2011;   

 

No mesmo sentido, o Conselheiro Domingos Augusto Taufner destacou em seu 

voto no Processo TC 1315/2011, Câmara Municipal de Marilândia, que o Plenário 

desta Corte de Contas recentemente decidiu, por unanimidade, afastar idêntica 

irregularidade, nos autos do Processo TC 1899/2011, tendo em vista a 

inexpressividade do valor ultrapassado ( R$ 18.232,33 ) no mesmo limite, 

consignado no Acórdão TC 233/2013, de relatoria do Auditor Substituto de 

Conselheiro Eduardo Perez. 

 

Sendo assim, acompanhando integralmente o entendimento da Área Técnica e do 

Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de considerar REGULARES COM 

RESSALVA  a Prestação de Contas da Câmara Municipal de Laranja da Terra, 
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referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Élcio Doring, dando-

lhe a devida quitação,  tendo em vista que a irregularidade apontada não tem o 

condão de macular as contas ora analisadas, uma vez que evidencia 

impropriedade ou falha de natureza formal, que não caracteriza dolo ou prática de 

ato de gestão ilegal, ilegítimo ou anti-econômico,  ou que represente 

injustificado dano ao erário, consoante artigo 84, II,  da Lei Complementar nº 

621/2012. 

 

VOTO também no sentido de que seja expedida a seguinte determinação, sugerida 

pela Área Técnica e Ministério Público de Contas,  ao gestor responsável ou a quem 

lhe suceder: 

 

- que observe o comportamento das despesas do ente para que não ocorra 

infringência aos dispositivos afetos àquele Poder.  

 

É como VOTO. 

 

Após transitado em julgado, ARQUIVE-SE. 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2821/2013, ACORDAM os 

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

realizada no dia três de fevereiro de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do 

voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto: 

 

1. Julgar regulares com ressalvas as contas da Câmara Municipal de Laranja da 

Terra, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Élcio Doring, 

dando-lhe a devida quitação, tendo em vista que a irregularidade apontada não tem o 

condão de macular as contas ora analisadas, uma vez que evidencia impropriedade 

ou falha de natureza formal, que não caracteriza dolo ou prática de ato de gestão 
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ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou que represente injustificado dano ao erário, 

consonante artigo 84, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012;  

 

2. Determinar ao atual gestor da Câmara Municipal de Laranja da Terra ou a quem 

lhe suceder que observe o comportamento das despesas do ente para que não 

ocorra infringência aos dispositivos afetos àquele Poder; 

 

3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.  

 

 

Composição Plenária 

 

Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros Domingos 

Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Relator, Sebastião 

Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire 

Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição 

Marco Antonio da Silva. 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, 03 de fevereiro de 2015. 

 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

Presidente 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Relator 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 
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CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL  

 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

 

 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição  

 

 

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  


