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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALEGRE – EXERCÍCIO DE 2016 – 

JULGAMENTO PELA REGULARIDADE DAS CONTAS – 

ARQUIVAR 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO  

 

1 RELATÓRIO 

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual (Ordenador) da Prefeitura 

Municipal de Alegre, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor 

Paulo Lemos Barbosa. 

Inicialmente foi elaborado o Relatório Técnico 722/2017, apontando indicativos de 

irregularidades, que foram consubstanciados na Instrução Técnica Inicial 1170/2017, 

sugerindo a citação do senhor Paulo Lemos Barbosa para apresentação de suas alegações 

de defesa, como se demonstra a seguir: 

Responsável 
Itens 

Subitens 
Achados 

Paulo Lemos 

Barbosa 
3.2.2 

Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e 
o valor dos inventários de bens. Fundamentação legal: arts. 94 a 
96 da Lei 4.320/64 
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3.3.1 

Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão 

do parecer do controle interno sobre a Prestação de Contas Anual. 
Fundamentação legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 
5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015. 

3.4.1 

Resumo anual da folha de pagamento dos servidores vinculados 

ao RGPS e ao RPPS não apresenta informações da respectiva 
folha. Fundamentação legal: Instrução Normativa 34/2015. 

 

Regularmente citado, conforme registrado na Certidão 1919/2017 do Núcleo de Controle 

de Documentos e no AR/Contrafé 7611/2017, o responsável não fez juntar aos autos 

qualquer esclarecimento no prazo legal, conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo 

de Controle de Documentos no Despacho 12784/2018 e pela Secretaria Geral das 

Sessões no Despacho 12885/2018. Diante deste fato, demonstrada inércia processual 

configurou-se revelia, declarada na Decisão Monocrática 485/2018, de 23 de março de 

2018. 

A documentação encaminhada foi analisada pela Secex Contas, a qual concluiu na 

Instrução Técnica Conclusiva 1385/2018, de 20 de abril de 2018, pela irregularidade das 

contas em razão da manutenção das irregularidades apontadas nos itens 3.2.2, 3.3.1 e 

3.4.1 todos do Relatório Técnico 722/2017. 

Na data de 26 de abril de 2018 o Sr. Paulo Lemos Barbosa apresentou a Petição 

Intercorrente 767/2018 onde requer sustentação oral e juntada de documentos. 

Apresentou, no mesmo protocolo, a Peça Digitalizada 130/2018, a qual foi encaminhada 

para análise técnica. 

A Manifestação Técnica 451/2018, de 05 de junho de 2018, ratifica a Instrução Técnica 

Conclusiva 1385/2018 “tendo em vista que a documentação juntada não tem relação com 

o tratado nos autos, não interferindo, portanto, na análise de mérito dos itens considerados 

irregulares, e que assim permanecem.”. O Parecer do Ministério Público de Contas 

2373/2018 delibera no mesmo sentido. 

Consta dos autos documentação encaminhada a esta Corte pelo responsável, datada de 

10 de abril de 2018 (Resposta de Comunicação 201/2018 e Peças Complementares nºs 

5048/2018 a 5060/2018), inserida no sistema TCEES em 11 de abril de 2018, onde requer 

a apreciação de sua defesa, apesar da revelia declarada. 
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Mediante a Decisão Monocrática 0315/2019 o senhor Paulo Lemos Barbosa foi 

NOTIFICADO de que poderá realizar sustentação oral na data de julgamento dos autos, 

apresentando as justificativas constantes no protocolo 4613/2018-5, e que a sua 

declaração de revelia será reanalisada no julgamento dos autos. 

Na sessão da Primeira Câmara do dia 05 de junho de 2019 foi realizada sustentação oral 

pelo Dr. Bruno Rua Baptista, representando o senhor Paulo Lemos Barbosa. Foi deferida 

juntada de memorial e documentação de suporte. O processo foi retirado de pauta e 

enviado a área técnica e órgão ministerial para análise. 

A área técnica manifesta-se na Manifestação Técnica 6897/2019 no sentido de afastar as 

irregularidades descritas nos itens 3.3.1 e 3.4.1 e ressalvar a do item 3.2.2, concluindo 

pela regularidade com ressalva das contas apresentadas. 

Lado outro, o Ministério Público de Contas no Parecer 3244/2019, da lavra do procurador 

de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, dissente da área técnica e propõe o 

julgamento na forma da Instrução Técnica Conclusiva 1793/2018, onde analisa os 

documentos insertos nos autos antes da defesa oral, mantendo as 3 supostas 

irregularidades ali descritas, concluindo pela irregularidade das contas.    

 É o relatório. 

2 FUNDAMENTAÇÃO 

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito se encontra devidamente 

instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e 

regimentais. 

O Tribunal de Contas oportunizou a sustentação oral solicitada pelo defendente ( Decisão 

Monocrática 315/2019), consolidada na 17ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, 

ocorrida no dia 05 de junho de 2019, e a área técnica reviu sua primeira posição, conforme 

nova documentação acostada aos autos, na forma da Manifestação Técnica 6897/2019, 

indicando que as peças introduzidas aos autos demonstraram a regularidade de duas das 

irregularidades e a ressalva de outra. 
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Desta feita, ratifico em parte o posicionamento da área técnica para tomar como 

razão de decidir a fundamentação exarada na Manifestação Técnica 6897/2019 

abaixo transcrita: 

-  Manifestação Técnica 6897/2019: 

 

 “[...] 

2     DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E O 
VALOR DOS INVENTÁRIOS DE BENS (ITEM 3.2.2 DO RTC 722/2017) 

Inobservância aos artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64. 

DA ANÁLISE NA ITC 

Conforme relatado no RTC 722/2017: 

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados 

nas contas de estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis.  

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos das demonstrações contábeis e 
do inventário de bens realizado em 31/12/2016: 

Tabela 14: Estoques, Imobilizados e Intangíveis              Em R$ 1,00 

Descrição 
Balanço 

Patrimonial (a) 
Inventário (b) Diferença (a-b) 

Estoques 0,00 0,00 0,00 

Bens Móveis 6.896.448,78 6.896.868,78 -420,00 

Bens Imóveis 14.839.542,30 626.762,44 14.212.779,86 

Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 

 

Fonte: Processo TC 05683/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 

Conforme divergências demonstradas na tabela 14, verifica-se que o valor inventariado 

do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil. Tal situação 
pressupõe falhas na contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não elaboração 
do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens e os 

valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se sugere CITAR o Sr. Paulo 
Lemos Barbosa para apresentar os documentos e razões de justificativas que julgar 
necessários. 

 

Devidamente citado, Termo de Citação 1815/2017, o Sr. Paulo Lemos Barbosa não apresentou 
justificativas quanto ao indicativo de irregularidade acima apontado , sendo, portanto, 

declarado revel pelo relator, conforme Decisão Monocrática 458/2018. 

Pelo exposto, considerando que o gestor responsável não apresentou documentos nem 
justificativas a fim de esclarecer a divergência apontada, não havendo nos autos comprovação 

de sua regularização, opina-se no sentido de manter o indicativo de irregularidade. 
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DA DEFESA ORAL: 

A primeira suposta irregularidade apontada trata-se da “divergência entre o saldo contábil 
dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens”, item 3.2.2 do RTC-

722/2017. No tocante aos bens móveis, a suposta divergência ocorreu devido a 
problemas com o sistema informatizado, utilizado pela Prefeitura de Alegre, apenas na 
geração e no envio do arquivo de inventário anual dos referidos bens, estando 

inconsistentes os relatórios encaminhados. Nesta oportunidade, requeiro a juntada aos 
autos dos arquivos corretos, demonstrando de forma fidedigna, o real valor do Inventário 
Anual de Bens Móveis de acordo com o Balanço Patrimonial do Exercício de 2016, o qual 

também se requer a juntada. Com relação ao inventário dos bens imóveis, esclarece-se 
que a Instrução Normativa TC-36/2016 dispõe sobre os novos prazos-limite de adoção 
dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e municípios no que se 

refere ao reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, 
respectiva depreciação, amortização ou exaustão, reavaliação e redução ao valor 
recuperável, exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura. Ou seja, quanto aos 

prazos-limites para preparação de sistemas e outras providências de implantação, ficou 
estabelecida a data de 31/12/2018, estando, portanto, dentro da margem fixada pela 
referida Instrução Normativa. E, e no que se refere à obrigatoriedade dos registros 

contábeis, a partir de 01 de janeiro de 2019, de forma que não pode ser considerada falha 
ou divergência passível de irregularidade em data anterior a esse prazo mencionado. Há 
que se ressaltar que no decorrer do exercício de 2017, a nova administração do município 

estava providenciando o inventário de bens imóveis. E para tanto nomeou a comissão 
responsável - decreto em anexo, que também peço a juntada. E essa mesma comissão, 
em conjunto com a equipe técnica-contábil e de patrimônio, conciliou o valor físico com o 

contábil para a prestação de contas do exercício de 2017, de acordo com os documentos 
que ora se pede a juntada, devendo este levantamento ter sido finalizado no ano de 2018.  

ANÁLISE DA DEFESA: 

O presente item consiste na indicação de divergência entre os registros contábeis e físicos dos 
bens móveis e imóveis. 

Em sua defesa, o gestor esclarece que houve problemas com o sistema informatizado na 

geração do inventário dos bens móveis, ratificando o saldo evidenciado no Balanço Patrimonial. 
Quanto aos bens imóveis, depreende-se das argumentações apresentadas que o inventário não 
havia sido concluído até o término do exercício em análise, pois em suas justificativas menciona 

a Instrução Normativa TC-36/2016, o estabelecimento de novos prazos limite para “preparação 
de sistemas e outras providências de implantação”, bem como afirma que “no decorrer do 
exercício de 2017, a nova administração do município estava providenciando o inventário de 

bens imóveis”, o qual seria finalizado no exercício de 2018. 

Compulsando os documentos anexados à defesa, verifica-se que foram juntados novo 
RESMOV – Resumo de Inventário de Bens Móveis 2016 (Peça Complementar 12757/2019), 

Inventário Anual de Bens Patrimoniais 2016 (Peças Complementares 12759/2019 a 
12776/2019), RESIMO – Resumo de Inventário de Bens Imóveis 2017 (Peça Complementar 
12758/2019), Inventário de Bens Imóveis, sem indicação do exercício de referência (Peça 

Complementar 12777/2019) e Balanço Patrimonial de 2016 e 2017 (Peças Complementares 
12778/2019 a 12779/2019). Confrontando-os com a situação evidenciada no Balanço 
Patrimonial 2016 tem-se que: 

1) O saldo de bens móveis registrado no RESMOV coaduna com o evidenciado no 
Balanço Patrimonial e declarado no TERMOV – Termo Circunstanciado de Bens Móveis, 
no total de R$6.896.448,78 ao final de 2016. Já o Inventário de Bens Patrimoniais totaliza 

R$6.879.416,86, restando uma divergência de R$17.031,92; 

2) Grande parte do saldo de bens imóveis foi baixado na contabilidade no exercício de 
2017, reduzindo-o ao montante de R$ 626.762,44, demonstrando que o saldo ao final de 
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2016 (R$ 14.839.542,30) não retratava a realidade patrimonial do município, evidenciando 
uma divergência de R$14.212.779,86.  

Partindo das informações apresentadas pelo defendente, de que a nova administração do 

município nomeou a comissão de inventário, a qual “conciliou o valor físico com o contábil para 
a prestação de contas do exercício de 2017, de acordo com os documentos que ora se pede a 
juntada, devendo este levantamento ter sido finalizado no ano de 2018”, consultou-se a 

Prestação de Contas Anual de 2018 – Gestão (TC 8744/2019) e, depreende-se que os bens 
foram baixados em 2017 e reincorporados à medida em que foram inventariados, pois o saldo 
de bens imóveis evidenciado no Balanço Patrimonial de 2018 é de R$ 11.624.851,13, em 

consonância com o Inventário de Bens Imóveis do mesmo exercício (INVIMO).  

Pois bem. 

Cabe ressaltar que, inicialmente, o inventário de bens imóveis não foi encaminhado de forma 

completa, não sendo possível afirmar a existência dos bens registrados no Balanço Patrimonial 
de 2016. 

Não obstante, o envio de inventário incompleto encontra-se em desacordo com as exigências 

contidas na Instrução Normativa 34/2015. Ou seja, as informações constantes dos autos são 
insuficientes para comprovar os saldos patrimoniais existentes em 31/12/2016 nas contas de 
bens móveis e imóveis, evidenciados no Balanço Patrimonial, nos montantes de 

R$14.839.542,30 e R$6.896.448,78, respectivamente. 

Por oportuno, destaca-se que, relativamente aos procedimentos contábeis e patrimoniais,  
ocorreram, a partir de 2014, alterações na legislação vigente que regulamentaram os prazos -

limites para preparação de sistemas e a obrigatoriedade dos registros contábeis. De acordo com 
a Resolução TC 258, de 7 de maio de 2013, os Municípios estavam autorizados a levantar toda 
situação patrimonial e as devidas reavaliações até 31/12/2014, já em 18 de novembro de 2014, 

foi editada a Resolução TC 280/14, a qual normatizou que os Procedimentos Contábeis 
Patrimoniais do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) fossem 
implementados integralmente até o final do exercício de 2015. Ambas as Resoluções foram 

revogadas pela Instrução Normativa TC 036, de 23 de fevereiro de 2016, onde restou 
configurado que os municípios teriam prazos-limites para preparação de sistemas e outras 
providências de implantação e obrigatoriedade dos registros contábeis.  

Dessa forma, salvo melhor juízo, depreende-se que, no presente caso, existe configurada uma 
situação de “regularidade com ressalvas”, pois a avaliação do cumprimento dos procedimentos 
contábeis-patrimoniais, de acordo com as regras vigentes e, sobretudo por força da Instrução 

Normativa TC 036/2016, poderá ocorrer por ocasião da análise da Prestação de Contas Anual 
referente ao exercício de 2016, no caso do reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
Bens em Almoxarifado (Estoques) e, em exercícios seguintes, quanto às regularizações 

relativas aos Bens Móveis e Imóveis. 

Nos termos do art. 96 da Lei 4.320/64, o levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por 
base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração 

sintética na contabilidade. 

Ressalta-se, novamente, que as contas do exercício de 2018, encaminhadas via sistema 
CidadES, apresenta compatibilidade entre inventário e registros patrimoniais de bens móveis e 

imóveis, conforme ANEXO 01, demonstrando que o município vem realizando os procedimentos 
necessários à adequação gradual do controle patrimonial dos bens públicos.  

Ante a todo o exposto, propõe-se ressalvar o indicativo de irregularidade, sendo inócua, porém, 

qualquer determinação à atual Administração Municipal, face às adequações constatadas nos 
demonstrativos contábeis do exercício de 2018. 

 

2.2 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE VIABILIZASSEM À EMISSÃO DO 
PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ITEM 
3.3.1 DO RTC 722/2017) 
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Inobservância aos artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES 227/2011, 

IN TCEES 34/2015. 

DA ANÁLISE NA ITC: 

Conforme relatado no RTC 722/2017: 

Tendo em vista que não foi realizada análise da prestação de contas pelo Controle 
interno do Município de Alegre, por não estar integralmente implementado, 
impedindo assim a realização de procedimentos de controle, sugere-se CITAR o Sr. 

Paulo Lemos Barbosa, para apresentar justificativas pela ausência de tomada de 
medidas necessárias e suficientes que viabilizassem a emissão do parecer do 
controle interno sobre a prestação de contas anual. 

Devidamente citado, Termo de Citação 1815/2017, o Sr. Paulo Lemos Barbosa não 
apresentou justificativas quanto ao indicativo de irregularidade acima apontado, sendo, 
portanto, declarado revel pelo relator, conforme Decisão Monocrática 458/2018.  

Pelo exposto, considerando que o gestor responsável não apresentou documentos nem 
justificativas a fim de esclarecer a divergência apontada, não havendo nos autos 
comprovação de sua regularização, opina-se no sentido de manter o indicativo de 

irregularidade. 

DA DEFESA ORAL: 

Passo ao segundo ponto, “ausência de medidas administrativas que viabilizassem a 

emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual”. Neste ponto 
deve ser registrado que o mandato do responsável se encerrou na data de 31/12/2016. A 
partir do dia seguinte, ele não teve mais qualquer acesso às dependências físicas da 

Prefeitura Municipal de Alegre, e tampouco acesso a informações e documentos do 
município. Pelo contrário, todas as solicitações que fez, em que pese a Lei de Acesso à 
Informação, entre outros instrumentos capazes de lhe conferir esse direito, houve 

sucessivas negativas por parte do então gestor do município quanto ao fornecimento 
desses documentos, o que muito prejudicou a sua defesa. Assim, em que pese as 
alegações do controle interno quanto às dificuldades para emissão do relatório, a 

responsabilidade do fechamento do balanço e o envio da prestação de contas anual foi 
cumprida e encaminhada dentro do prazo pela equipe de técnicos da contabilidade, que 
permaneceram em suas funções após a saída do responsável do cargo de Prefeito do 

município de Alegre. Relevante trazer à tona, ainda, que o responsável pelo controle 
interno era também membro na comissão da equipe de transição de governo, sendo 
nomeado para o cargo na data de 01/01/2017, de modo que não pode ser imputado ao 

responsável os atos de responsabilidade de outra pessoa. 

ANÁLISE DA DEFESA: 

Partindo das alegações apresentadas, depreende-se que o gestor adotou medidas visando 

estruturar o sistema de controle do município. Ademais, ressalta o gestor que “o responsável 
pelo controle interno era também membro na comissão da equipe de transição de governo, 
sendo nomeado para o cargo na data de 01/01/2017”. 

Constam das Peças Complementares 12780/2019 e 12781/2019, a Portaria 3.517/2016, de 
designação da Comissão de Transição de Governo Municipal e o Decreto 10.166/2017, de 
nomeação do Sr. Danyel Ferreira Sueth para o cargo de Coordenador Geral de Controle Interno, 

cujo teor corroboram as alegações do defendente. 

Percorrendo o RELUCI, é possível constatar a realização de procedimentos de controle, 
conforme registrado no item “1. Procedimentos de Controle Adotados pelo Controle Interno”, 

alegando, ao final do item, não possuir dados suficientes para emitir opinião sobre as contas do 
prefeito, como segue: 
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 Entretanto, o Controlador Geral do Município, no tópico “5. Parecer Conclusivo”, declara que 
houve exame da prestação de contas: 

 

 

 

Vale ressaltar, ainda, que a limitação dos dados e/ou complexidade dos procedimentos de 

controles a serem analisados na Prestação de Contas Anual não deve ensejar ausência de 
manifestação do órgão de controle interno sobre as contas em análise, conforme conclui o 
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responsável pela Unidade Central de Controle Interno, uma vez que a Auditoria pressupõe 
análise periódica e por amostragem, ainda, que sejam necessários apontamentos de ressalva, 
diante da incongruência dos dados obtidos ou desconhecimento dos fatos, como alega o 

controlador. 

Por fim, não se pode afirmar quer houve ausência de medidas por parte do Chefe do Executivo 
municipal que pudessem embaraçar o funcionamento do controle interno local.  

Assim, ante todo exposto, sugere-se acolher as justificativas apresentadas e afastar o 
indicativo de irregularidade. 

 

2.3 RESUMO ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO 

RGPS E RPPS NÃO APRESENTA INFORMAÇÕES DA RESPECTIVA FOLHA (ITEM 3.4.1 DO 

RTC 722/2017) 

Inobservância a Instrução Normativa 34/2015. 

DA ANÁLISE NA ITC: 

Conforme relatado no RTC 722/2017: 

Os resumos da folha de pagamento dos servidores vinculados ao RGPS e ao RPSS, 
arquivos FOLRGP e FOLRPP, constantes no sistema cidadES não apresentam as 
informações da respectiva folha de pagamento, tais como as rubricas referentes às 

vantagens e aos descontos, assim como os respectivos valores,  impossibilitando a 
realização da análise necessária à apuração valores empenhados, liquidados e 
pagos, a título de obrigações previdenciárias devidas pela Unidade Gestora, bem 

como, os valores retidos dos servidores e recolhidos aos Regimes de Previdência 
correspondentes. 

Demonstra-se nas tabelas a seguir os valores contabilizados a título de contribuição 

patronal (tabela 15) e contribuições dos servidores (tabela 16), apurados com base 
nas peças que integram a Prestação de Contas Anual.  
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Desta forma, se sugere CITAR o Sr. Paulo Lemos Barbosa para justificar o 
desatendimento à regulamentação prevista na IN TCEES 34/2015 e enviar os 
resumos de folha de pagamento dos servidores vinculados ao RGPS e ao RPPS, 

contendo todas as rubricas de vantagens e descontos e seus respectivos valores, 
bem como o valor da contribuição patronal apurada. Ainda, caso os valores de 
contribuição patronal, empenhado, liquidado e pago e a contribuição dos servidores 

retida e paga, apresente divergência em relação aos valores contidos nas tabelas 15 
e 16, a mesma deverá ser justificada com documentação probatória, sob pena de 
ensejar em rejeição das contas. 

 

Devidamente citado, Termo de Citação 1815/2017, o Sr. Paulo Lemos Barbosa não 
apresentou justificativas quanto ao indicativo de irregularidade acima apontado, sendo, 

portanto, declarado revel pelo relator, conforme Decisão Monocrática 458/2018.  

Pelo exposto, considerando que o gestor responsável não apresentou documentos nem 
justificativas a fim de esclarecer a divergência apontada, não havendo nos autos 

comprovação de sua regularização, opina-se no sentido de manter o indicativo de 
irregularidade. 

 

DA DEFESA ORAL: 

Em sua defesa o gestor afirma ter acostado o resumo das folhas de pagamento dos 
servidores vinculados ao regime geral (RGPS) e ao regime próprio (RPPS).  

Constam dos documentos inseridos nas Peças Complementares 12780/2019 a 

12783/2019, os referidos resumos, porém os documentos se encontram com a 
legibilidade prejudicada. Não obstante, considerando que a mesma documentação foi 
apresentada anteriormente, por meio do Protocolo 4613/2018-5 (Resposta de 

Comunicação 201/2018 e Peças Complementares 5048/2018 a 5060/2018), e, a fim de 
garantir o direito à ampla defesa e o contraditório, utilizou-se os arquivos correlatos na 
presente análise (Peças Complementares 5057/2018 a 5060/2018).  

Dos resumos das folhas de pagamento dos servidores, extrai-se que os valores 
contabilizados a título de contribuição patronal (Tabela 01) e contribuições dos servidores 
(Tabela 02), apurados com base nas peças que integram a Prestação de Contas Anual 

são os seguintes: 

                 Tabela 01: Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora                 Em R$ 1,00 

Regime de 

previdência 

Empenhado 

(A) 

Liquidado  

(B) 

Pago  

(C) 

Folha de Pgto 

(D) 

% 

Registrado 

B/DX100 

% Pago 

C/DX100 

RPPS 905.504,55 905.504,55 905.504,55 655.105,91 138,22 138,22 

RGPS 319.039,21 319.039,21 319.039,21 310.239,15 102,84 102,84 

Totais 1.224.543,76 1.224.543,76 1.224.543,76 965.345,06 126,85 126,85 

Fonte: Processo TC 05096/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 – BALEXO 

 

 

Tabela 02: Contribuições Previdenciárias – Servidor                             Em R$ 1,00 
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Regime de 

previdência 

Inscrições 

(A) 

Baixas  

(B) 

Folha de Pgto 

(C) 

% Registrado 

(A/Cx100) 

% Recolhido 

(B/Cx100) 

RPPS 649.281,52 647.548,74 647.844,43 100,22 99,95 

RGPS 127.806,19 127.703,94 123.450,53 103,53 103,45 

Totais 777.087,71 775.252,68 771.294,96 100,75 100,51 

Fonte: Processo TC 05096/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 – DEMDFL, Resumos 

Defesa. 

No que tange às contribuições previdenciárias do RPPS (parte patronal), verifica-se, das tabelas 

acima, que os valores registrados e pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em 
análise, representaram 138,22% dos valores devidos (informados no resumo anual da folha de 
pagamentos). Além do valor de R$655.105,91 de patronal, a folha também indica um total de 

R$1.186.932,84 no campo 10, destinado ao “Valor da Contrib. Suplem. Amortiz. do Déficit 
Atuarial/Sem Segregação”, conforme discriminado no Anexo II da IN 34/2015, item 14) 
FOLRPP.XML. Depreende-se, assim, que apesar de os valores registrados e pagos serem 

superiores ao indicado no campo 7, destinado ao “Valor da Contribuição Patronal/Sem 
Segregação” da folha de pagamento, a diferença paga a maior pode justificar-se por pagamento 
de aportes e parcelamento de débitos junto ao RPPS. 

Nessa linha, observou-se que o município informou ter pago todas as parcelas vincendas no 
exercício de 2016 dos parcelamentos com o IPASMA – Instituto de Previdência e Assistência do 
Município de Alegre (DELREP, Peça 051), no total de R$ 1.002.378,60, e, ainda, que registrou 

transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS no Balanço Financeiro 
(BALFIN, Peça 005), no valor de R$ 417.065,56. 

Assim, podem-se ser considerados os valores apurados das contribuições previdenciárias do 

RPPS (parte patronal), como aceitáveis, para fins de análise das contas.  

Em relação às contribuições previdenciárias do RPPS (parte do servidor), observa-se, das 
tabelas acima, que os valores registrados e recolhidos pela unidade gestora, no decorrer do 

exercício em análise, representaram, respectivamente, 100,22% e 99,95% dos valores devidos, 
sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.  

Quanto às contribuições previdenciárias do RGPS (parte patronal), verifica-se, das tabelas 

acima, que os valores registrados e pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em 
análise, representaram 102,84% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, 
para fins de análise das contas.  

Com relação às contribuições previdenciárias do RGPS (parte do servidor), observa-se, das 
tabelas acima, que os valores registrados e recolhidos pela unidade gestora, no decorrer do 
exercício em análise, representaram, respectivamente, 103,53% e 103,45% dos valores 

devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.  

Ante todo o exposto, sugere-se acolher as justificativas apresentadas pelo defendente e afastar 
o indicativo de irregularidade. 

 

 

 

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

A presente análise pautou-se nos termos do Relatório de Voto 29/2019, exarado pelo eminente 
relator. 

Nesse sentido, foram examinados todos os documentos anexos à defesa, concluindo-se por 
conter nos autos justificativas e documentos suficientes para afastar os indicativos de 
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irregularidade apontados nos itens 3.3.1 e 3.4.1; e ressalvar o item 3.2.2, todos do RT 722/2017, 
sendo inócua, porém, qualquer determinação à atual Administração Municipal, face às 
adequações constatadas nos demonstrativos contábeis do exercício de 2018.  

Diante do exposto e do que consta dos autos, submete-se à consideração superior a seguinte 
proposta de encaminhamento: 

1.  Julgar REGULAR COM RESSALVA a prestação de contas anual de gestão do Sr. Paulo 

Lemos Barbosa, no exercício das funções de ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de 
Alegre, no exercício de 2016, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.  

2.  Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão Plenária TC-13/2018, que dispõe sobre 

a aplicação no âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação de tese jurídica de repercussão 
geral pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, emitir 
parecer prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVA da prestação de contas anual de gestão, 

exercício de 2016, sob responsabilidade do Sr. Paulo Lemos Barbosa, objetivando 
instrumentalizar o julgamento pela Câmara Municipal de Alegre, nos termos do art. 1º, inciso I, 
alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.  

Vitória/ES, 14 de junho de 2019. 

[...]” 

Parecer 3244/2019: 

“[...] 

O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício 
de suas atribuições institucionais, considerando a sustentação oral realizada na 17ª Sessão 
Ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia 05/06/2019; considerando, sobre tal aspecto, 

que a defesa oral não trouxe elementos novos ou aptos a ensejar uma mudança de 
entendimento sobre os indicativos de irregularidades analisados; data venia o entendimento 
formulado na Manifestação Técnica 06897/2019, considerando que os fatos e fundamentos 

apresentados já haviam sido analisados exaustivamente; pugna pelo julgamento do feito na 
forma proposta pela equipe técnica e pela manutenção das irregularidades contidas na  
Instrução Técnica Conclusiva 01385/2018 - ratificada pelo anterior parecer deste Parquet 

(Parecer do Ministério Público de Contas 01793/2018), cuja proposta de encaminhamento 
enunciara-se nos seguintes moldes: 

3. PROPOSTA DEENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal 
Alegre, exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Lemos Barbosa , 
formalizada de acordo com a IN TCEES 34/2015, e instruída considerando-se o 

escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.  

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se 
no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR a prestação 

de contas anual do Sr. Paulo Lemos Barbosa , ordenador de despesas do 
exercício de 2016, nos termos do art. 84, inciso III, da Lei Complementar 621/2012; 
e do art. 163, inciso IV, do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013), tendo em 

vista a manutenção das seguintes irregularidades apontadas no RT 722/2017:  

2.1 – DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DOS 
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E O VALOR DOS INVENTÁRIOS DE 

BENS. 
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3.3.1 - AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE VIABILIZASSEM 
À EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. 

3.4.1 – RESUMO ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 
VINCULADOS AO RGPS E RPPS NÃO APRESENTA INFORMAÇÕES DA 
RESPECTIVA FOLHA.  

Por derradeiro, com fulcro no inc. III
1
 do art. 41 da Lei 8.625/93, bem como no parágrafo único

2
 

do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em 
sessão de julgamento, em defesa da ordem jurídica. 

Vitória, 14 de agosto de 2019. 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador Especial de Contas” 

 

No que se refere ao item 2.1 da Manifestação Técnica 6897/2019 – divergência entre o 

saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens (item 3.2.2 

do RTC 722/2017 - Inobservância aos artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64) em 2016 - Em que 

pese o exposto, cabe ressaltar que, no que se refere aos procedimentos contábeis e 

patrimoniais, ocorreram, a partir de 2014, alterações na legislação vigente que 

regulamentaram os prazos-limites para preparação de sistemas e a obrigatoriedade dos 

registros contábeis. 

De acordo com a Resolução TC 258, de 7 de maio de 2013, os Municípios estavam 

autorizados a levantar toda situação patrimonial e as devidas reavaliações até 31/12/2014. 

Já em 18 de novembro de 2014, foi editada a Resolução TC 280/14, a qual normatizou 

que os Procedimentos Contábeis Patrimoniais do MCASP (Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público) fossem implementados integralmente até o final do exercício de 

2015. 

                                                 
1   Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além 

de outras previstas na Lei Orgânica: 
III - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras e intervir nas sessões 

de julgamento, para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato; 
2  Art. 53. São partes no processo o responsável e o interessado, que poderão praticar os atos processuais 

diretamente ou por intermédio de procurador regularmente constituído.  

Parágrafo único. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas terá os mesmos poderes e ônus 
processuais do responsável e do interessado, observadas, em todos os casos, as prerrogativas 
asseguradas em lei. 
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Ambas as Resoluções foram revogadas pela Instrução Normativa TC 036, de 23 de 

fevereiro de 2016, na qual restou configurado que os municípios teriam prazos-limites para 

preparação de sistemas e outras providências de implantação e obrigatoriedade dos 

registros contábeis, e com relação aos bens móveis, imóveis e infraestrutura, o Anexo 

Único da IN TC 036 dispõe para o caso de municípios: 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais 
(de acordo com as regras das NBC 
TSP e do MCASP vigentes) 

Prazos-limite para preparação de 
sistemas e outras providências de 
implantação (até) 

Obrigatoriedade dos registros 
contábeis (a partir de) 

[...] 

7. Reconhecimento, mensuração e 
evidenciação dos bens móveis e 
imóveis; respectiva depreciação, 
amortização ou exaustão; reavaliação 
e redução ao valor recuperável (exceto 
bens do patrimônio cultural e de 
infraestrutura). 

 

 

31/12/2018 

 

 

01/01/2019 

8. Reconhecimento, mensuração e 
evidenciação dos bens de 
infraestrutura; respectiva depreciação, 
amortização ou exaustão; reavaliação 
e redução ao valor recuperável. 

31/12/2020 01/01/2021 

Face ao permissivo legal acima exposto, entendo pelo afastamento do indicativo de 

irregularidade, sem a recomendação à atual gestão, por ter sido verificado na 

Manifestação Técnica 6897/2019 que “as contas do exercício de 2018 encaminhadas via 

sistema CidadES, apresenta compatibilidade entre inventário e registros patrimoniais de 

bens móveis e imóveis, conforme ANEXO 01, demonstrando que o município vem 

realizando os procedimentos necessários à adequação gradual do controle patrimonial dos 

bens públicos”, ou seja, no exercício de 2018 procedeu-se as adequações necessárias.  

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em 

parte o entendimento técnico, dissentindo do Ministério Público de Contas, VOTO no 

sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua 

consideração. 

 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Relator 
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1. ACÓRDÃO 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

1.1. JULGAR REGULARES AS CONTAS do senhor Paulo Lemos Barbosa - Prefeito 

Municipal de Alegre no exercício de 2016, com amparo no artigo 84, inciso I, da Lei 

Complementar Estadual 621/2012, dando quitação ao responsável nos termos do artigo 

85 da LC 621/2018.  

1.2. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em julgado.   

2. Unânime.  

3. Data da Sessão: 07/08/2019 – 26ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara. 

4. Especificação do quórum: 

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Rodrigo Flávio Freire 

Farias Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha. 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO  

Presidente 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

Fui presente:   

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Secretária-adjunta das sessões 
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