
 

PARECER PRÉVIO TC-068/2017 – SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO            - TC-4901/2016  

JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL  

ASSUNTO             - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITO 

RESPONSÁVEL - MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS 

PROCURADORES - CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB/ES Nº 12401) 

E FRANCISCO ADÃO SILVA DE CARVALHO  

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 – 

REJEIÇÃO – ARQUIVAR. 

 

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

 

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Município de Rio Novo do Sul, 

referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sra. MARIA 

ALBERTINA MENEGARDO FREITAS, Prefeita Municipal. 

 

De acordo com o Relatório Técnico 0527/2016-1 (fls.04/39), os dados, referentes à 

Prestação de Contas, foram encaminhados a este Tribunal intempestivamente 

conforme disposições contidas na Instrução Normativa TCEES nº34/2015. Constata-se 

que os principais demonstrativos contábeis encaminhados foram assinados 

eletronicamente pela Prefeita municipal e pelo contabilista responsável. 
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Por meio da Instrução Técnica Inicial 1187/2016 (fls. 46/47), e considerando a análise 

feita no Relatório Técnico 0527/2016-1, a SECEXCONTAS – Secretaria de Controle 

Externo de Contas – sugeriu a citação da responsável para apresentação de 

justificativas em face das regularidades apontadas no relatório. 

 

Devidamente citada - Decisão Monocrática 0011/2017-4 (fls.49/51); Termo de Citação 

0030/2017-7 (fl.52); Retorno de AR/Contrafé assinado pela própria responsável (fl.55), 

juntado aos autos em 15/02/2016 – o Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas não 

encaminhou justificativas e/ou documentação tendo seu prazo encerrado em 

02/05/2017, conforme Despacho 22416/2017-3 (fl.58) da SGS. 

 

À fl.59 consta o Despacho 24077/2017-2, no qual foi decretada a revelia da Sra. Maria 

Albertina Menegardo Freitas, e encaminhado o feito à SEGEX – Secretaria Geral de 

Controle Externo – para instrução. 

 

Instada a se manifestar, a SECEX/CONTAS, através da Instrução Técnica Conclusiva 

2061/2017-6 (fls.62/72), manifestou-se conclusivamente, in verbis: 

 

5 CONCLUSÃOE PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi  examinada  a  Prestação  de  Contas  Anual  relativa à  Prefeitura  

Municipal  de Rio Novo do Sul, exercício de 2015, formalizada de acordo 

com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores.  

Apontados  indicativos  de  irregularidades,  foi  assegurado à prestadora o  

direito  ao contraditório  e  à  ampla  defesa,  observado,  portanto,  o  devido  

processo  legal;  e, diante da ausência protocolização de documentação em 

alusão a este Processo TC nº  4901/2016,foi decretada  a  revelia da  Srª  

Maria  Albertina Menegardo  Freitas pelo Relator.  

Quanto  ao  aspecto  técnico-contábil  e  o  disposto  na  legislação  

pertinente,  opina-se no  sentido  de  que  este  Egrégio  Tribunal  de  Contas  

emita  PARECER  PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, 

recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS da Srª  Maria  Albertina  

Menegardo  Freitas e, Prefeita Municipal  durante  o exercício de 2015, 

conforme dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o art.  80, III, 

da  Lei  Complementar  621/2012, tendo  em  vista  a  manutenção das 

irregularidades referentes aos itens 2.1 a 2.11 desta instrução. 
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O Ministério Público de Contas pronunciou-se por meio de Parecer da lavra do 

Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (fls.76/79), em que acompanha o 

posicionamento da área técnica deste Tribunal de Contas. 

 

I. FUNDAMENTAÇÃO 

As contas ora em análise refletem a conduta do Sra. Maria Albertina Menegardo 

Freitas, chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício de suas funções políticas de 

planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas do município de 

Rio Novo do Sul, no exercício de 2015. 

Preliminarmente, no Relatório Técnico 135/2016-4, em análise das informações 

apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis, detectou a área técnica 

inconsistências que resultou na citação do responsável para se manifestar, as quais 

são: 
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el, por não ter apresentado quaisquer justificativas e/ou documentação em resposta ao 

Saldo  total  evidenciado  no  Demonstrativo  da  Dívida 

Flutuante  diverge  do  Passivo  Financeiro  evidenciado no 

Balanço Patrimonial.

Demonstrativo  da  Dívida  Fundada  apresenta  registros 

inconsistentes.
Ausência   de   medidas   legais   para   a   instituição   do 

Fundo Municipal de Saúde como unidade gestora.

9.1.1.1

11.1

Saldos  do  exercício  anterior  evidenciados  no  Balanço 

Patrimonial    Consolidado    do    exercício    de    2015 

Resultado   Patrimonial   do   Período   evidenciado   na 

Demonstração  das  Variações  Patrimoniais  diverge  do 

Resultado   do   exercício   demonstrado   no   Balanço 

Patrimonial.

6.1.2

7.1.1

7.1.2

Responsáveis
Itens 

Subitens
Achados

5.4.1

6.1.1

Maria Albertina 

Menegardo Freitas

Descumprimento     do     mínimo     constitucional     na 

aplicação  e  manutenção  e  no  desenvolvimento  do 

ensino.

Ausência  de  Relatório  e  parecer  conclusivo  emitido 

pelo  controle  interno  e  Pronunciamento  expresso  do 

chefe  do  poder  atestando  ter  tomado  conhecimento 

das conclusões contidas no referido parecer.

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

Abertura de créditos adicionais com indicação de fonte de 

recursos indisponível.

Inconsistências na consolidação do Balanço Financeiro

Divergência  entre  o  Saldo  Disponível  do  Exercício 

Anterior  evidenciado  no Balanço Financeiro de 2015  e o   

saldo   para   o   exercício   seguinte   evidenciado   no 

Balanço Financeiro do exercício de 2014.

Inconsistências      na      consolidação      do      Balanço 

Patrimonial.
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Termo de Citação 0030/2017-7, o qual foi devidamente por ela recebido (fl.55). 

 

Retornou o feito à área técnica para a competente instrução. A SECEX/CONTAS 

manifestou-se por meio da Instrução Técnica Conclusiva 2061/2017-6, e, diante da 

revelia da gestora responsável, não foram apresentados fatos novos capazes de sanar a 

inconsistência inicialmente apontada. Portanto, mantidas as irregularidades. 

 

Nesse sentido, não havendo justificativas quanto as inconsistências apontadas que 

dizem respeito à contradição quanto ao registro e escrituração das demonstrações 

contábeis de forma a prejudicar a continuidade e inconsistência das informações 

contábeis do Município, como também, bem salientado pelo MPC, a grave violação à 

norma constitucional diante da não aplicação mínima na manutenção e desenvolvimento 

do ensino,  encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, 

tornando-os parte integrante do presente voto. 

 

II. CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, acompanhando integralmente o corpo técnico e o 

entendimento ministerial, com base no artigo 80, III1, da Lei Complementar 621/2012, 

c/c o artigo 132, III, do RITCEES2 VOTO pela emissão de PARECER PRÉVIO pela 

REJEIÇÃO da Prestação de Contas Anual do Município de RIO NOVO DO SUL, 

referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sra. MARIA ALBERTINA 

MENEGARDO FREITAS, a ser encaminhado ao Poder Legislativo municipal, tendo em 

vista a manutenção dos itens que permanecem como irregulares, contrariando normas 

constitucionais, orçamentárias e financeiras. 

                                                 
1
 Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser: 

III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou 

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.  
 
2
 Art. 132. A emissão do parecer prévio sobre as contas dos governos estadual ou municipal poderá ser:  

III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou 
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.  
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Após o trânsito em Julgado, arquive-se. 

 

PARECER PRÉVIO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4901/2016, RESOLVEM os Srs. 

conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

em sessão realizada no dia dezenove de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, 

recomendar ao Poder Legislativo municipal a rejeição da Prestação de Contas Anual do 

Município de Rio Novo do Sul, sob a responsabilidade da senhora Maria Albertina 

Menegardo Freitas, relativa ao exercício de 2015, tendo em vista a manutenção dos 

itens que permanecem como irregulares, contrariando normas constitucionais, 

orçamentárias e financeiras, arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos 

termos do voto do relator, conselheiro em substituição João Cotta Lovatti. 

 

Composição  

Reuniram-se na Segunda Câmara para apreciação o senhor conselheiro Sérgio Manoel 

Nader Borges, presidente, o senhor conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti , 

relator, e o senhor conselheiro Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda, o senhor 

procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao 

procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. 

Sala das Sessões, 19 de julho de 2017. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  
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CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI  

Relator 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

 

Fui presente: 

 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões 
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