
 

ACÓRDÃO TC-684/2016 - SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO           - TC-4008/2015 

JURISDICIONADO  - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA 

ASSUNTO                 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

RESPONSÁVEL   - JUDÁZIO SEIBEL 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 –

REGULAR– QUITAÇÃO – ARQUIVAR.  

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES: 

I – RELATÓRIO  

 

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA 

DA TERRA, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do Sr. 

JUDÁZIO SEIBEL, composta pelas demonstrações contábeis e demais peças e 

documentos que integram a referida prestação de contas.  

 

Conforme se verifica da ANÁLISE INICIAL DE CONFORMIDADE AIC 89/2013 da 4ª 

Secretaria de Controle Externo (fls. 6/11), elaborada pelo Auditor de Controle 

Externo, Viviane Coser Boynard, os arquivos digitais encaminhados pelo 

jurisdicionado atendem as exigências e especificações técnicas estabelecidas no 

Anexo 4 da IN 28/2013  e Nota Técnica SEGEX nº 003/2015, devendo merecer os 

trâmites regimentais.  

 

Seguiu-se o RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL RTC 22/2016 (fls. 13/37), que culmina 

pela  citação do responsável Judázio Seibel, em face de do seguinte achado 
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“item 5.2.1 – Despesa total com folha de pagamento superior a 70% da 

transferência de duodécimos no exercício.  

 

Seguiu-se a INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL ITI 76/2016 endossando o opinamento 

constante da RTC 22/2016, sendo editada a DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 

DECM 172/2016 (fls. 40/41), com expedição do TERMO DE CITAÇÃO Nº 303/2016 e 

apresentação de justificativa e documentos de fls. 46/67 sendo, então, editada a 

INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA 1480/2016 (fls.76/87), elaborada pelo Auditor 

de Controle Externo, Carlos Alberto Sarlo Wilken Júnior, dando pela regularidade das 

contas da Câmara Municipal de Laranja da Terra, exercício 2014, com quitação ao 

responsável.   

 

Por fim, submetida a questão ao crivo do Ministério Público Especial de Contas, vem 

aquele órgão, por meio de parecer da lavra do Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva – 

Procurador de Contas, manifestar-se de acordo com a área técnica, conforme fls. 91 

dos autos.  

 

É o relatório.    

 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

 

No compulsar dos autos, depreende-se que a presente Prestação de Contas fora 

considerada regular pelos técnicos deste sodalício, não se vislumbrando subsistência 

de quaisquer ocorrências que pudessem comprometer a sua regularidade, quando 

analisada sob os aspectos de recolhimento de contribuições previdenciárias;  

parcelamento de débitos previdenciários; registros patrimoniais de bens móveis e 

imóveis, como bem fundamentado no Relatório Técnico Contábil RTC 22/2016, cujas 

razões foram anuídas integralmente pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 

1480/2016.  

Quanto ao prazo para entrega das contas, protocolada em 31/03/2016, por meio do 

Ofício nº GPC Nº 029/2015 a prestação de contas, cumprido o prazo regimental 

estabelecido no artigo 139 da Resolução TC nº 261/2013.  

 

Relativamente as assinaturas eletrônicas, constato que os arquivos encaminhados 

foram assinados eletronicamente pelo Sr. Judázio Seibel e Gilmar Vieira da Silva, 

gestor e contabilista responsável, respectivamente.   
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Relativamente a constatação que os gastos com folha de pagamento ultrapassaram o 

limite constitucional, que em termos absolutos correspondeu a R$ 66,32 (sessenta e 

seis reais e trinta e dois centavos), ou 0,00525% (cinquenta e dois décimos de 

milésimos percentuais), da receita do Legislativo Municipal tomada como base para 

efeito do cálculo do limite constitucional, não deve ser caracteriza como 

irregularidade, sopesados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da 

insignificância, muito bem abordada aquela situação pela Instrução Técnica 

Conclusiva, cuja razões de decidir endosso integralmente.          

  

Assim, acolho os fundamentos e conclusões demonstradas pelo corpo técnico, 

encampadas pelo Ministério Público Especial de Contas, por meio de parecer da lavra 

do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, tornando-os parte integrante do 

presente voto.   

III- DISPOSITIVO 

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da área técnica e do 

Ministério Público Especial de Contas VOTO pela REGULARIDADE das contas da 

Câmara Municipal de Laranja da Terra, exercício financeiro de 2014, figurando como 

responsável a Sr. JUDÁZIO SEIBEL, dando-lhe a devida QUITAÇÃO, nos termos 

do artigo 841, inciso I, c/c o art. 852, da Lei Complementar n◦ 621/2012. 

 

ARQUIVE-SE, após o trânsito em julgado.  

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4008/2015, ACORDAM os 

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

Santo, em sessão realizada no dia seis de julho de dois mil e dezesseis, à 

unanimidade, julgar regular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de 

Laranja da Terra, sob a responsabilidade do senhor Judázio Seibel, referente ao 

exercício de 2014, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os autos após o 

                                                 
1 Art. 84. As contas serão julgadas:  
I – regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a 
legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável; 
 
2 Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação ao responsável. 
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trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader 

Borges. 

Composição  

Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores Conselheiros 

Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio Almeida Pimentel e 

Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, 

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

Público Especial de Contas. 

Sala das Sessões, 06 de julho de 2016. 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Fui presente: 

DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Procurador especial de contas em substituição ao Procurador-geral 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das Sessões  

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:42AFD-4BF2D-3C489


		2016-07-19T14:19:06-0300


		2016-07-19T15:02:35-0300


		2016-07-19T15:10:06-0300


		2016-07-19T16:00:40-0300


		2016-07-21T14:55:04-0300




