
 

 
 
ACÓRDÃO 01287/2019-2 – PRIMEIRA CÂMARA 

 

Processo:   04247/2018-9 

Classificação:  Prestação de Contas Anual de Ordenador 

Exercício:   2017 

UG:    FMEA - Fundo Municipal de Educação de Alegre 

Relator:   Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 

Responsável:  SIMONE APARECIDA MANOEL CORRENTE 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE 

GESTÃO - EXERCÍCIO DE 2017 – FUNDO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE – 

JULGAMENTO PELA IRREGULARIDADE DAS 

CONTAS – MANTER AS IRREGULARIDADES 

REFERENTES A INCONSISTÊNCIAS ENTRE OS 

REGISTROS CONTÁBEIS E EXTRATOS 

BANCÁRIOS, AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA 

COMISSÃO RESPONSÁVEL PELOS INVENTÁRIOS E 

AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS 

AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – MULTA – 

DETERMINAÇÕES – ARQUIVAMENTO. 

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN: 

I  RELATÓRIO 

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de 

Educação de Alegre, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade da 

senhora Simone Aparecida Manoel Corrente, ordenadora de despesas. 
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A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do 

Relatório Técnico 0031/2019-5 (peça 44), no qual constatou indícios de 

irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial 00069/2019-5 (peça 45), com 

propositura de citação da responsável, em razão dos seguintes indícios de 

irregularidades, o que foi acolhido na Decisão SEGEX 00069/2019-5 (peça 46): 

Item RTC/Descrição do achado Responsável 

3.2.1.1 Inconsistências entre os registros contábeis e extratos 
bancários. 
 

Base legal: Instrução Normativa 43/2017 e artigos 85 e 89 da 
Lei 4320/64 

Simone Aparecida Manoel 
Corrente 

3.2.2.1 Ausência de assinatura da comissão responsável pelos 
Inventários nos respectivos Termos Circunstanciados (arquivos 

TERALM, TERMOV, TERIMO e TERINT). 
 

Base legal: Instrução Normativa 43/2017 e artigos 85, 89, 94 e 
96 da Lei 4320/64. 

Simone Aparecida Manoel 
Corrente 

3.4.1 Liquidação de contribuições previdenciárias patronais ao 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) a menor que o 
devido. 
 

Base legal: Art. 40, 149 e 195, inciso I, da Constituição 
Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998.  

Simone Aparecida Manoel 

Corrente 

3.4.1 Pagamento de contribuições previdenciárias patronais ao 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) a menor que o 
devido. 
 

Base legal: Art. 40, 149 e 195, inciso I, da Constituição 
Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998.  

Simone Aparecida Manoel 

Corrente 

 

Em atenção ao Termo de Citação 00070/2019-2 (peça 47), a responsável 

encaminhou os documentos e justificativas, as quais foram devidamente analisadas 

pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou 

a Instrução Técnica Conclusiva 01149/2019-2 (peça 58), concluindo pela 

irregularidade, nos seguintes termos: 

2 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor 
responsável, no exercício das funções administrativas no Fundo Municipal 

de Educação de Alegre. 

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016, a análise 
consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 7D761-0C95E-F54A8



ACÓRDÃO TC-1287/2019 

lm/fbc 

 
 

apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo 

gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 43/2017.  

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, 
opina-se, pelo julgamento IRREGULAR da prestação de contas da Sra. 

Simone Aparecida Manoel Corrente, no exercício de 2017, na forma do artigo 
84, III, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e aplicação da MULTA 
prevista no artigo 135, I da mesma lei, tendo em vista a manutenção dos 

seguintes indicativos de irregularidades desta instrução técnica:  

 

2.1   Inconsistências entre os registros contábeis e extratos bancários (Item 

3.2.1.1 do RTC). 

2.2 Ausência de assinatura da comissão responsável pelos inventários nos 
respectivos Termos Circunstanciados (arquivos TERALM, TERMOV E 

TERIMO) (Item 3.2.2.1 do RTC). 

2.3 Liquidação de contribuições previdenciárias patronais ao Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS) a menor que o devido (Item 3.4.1 do RTC). 

2.4 Pagamento de contribuições previdenciárias patronais ao Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS) a menor que o devido (Item 3.4.1 do RTC).  

Sugere-se, ainda, DETERMINAR: 

1) Ao atual gestor ou a seu sucessor, que: 

a) Adote medidas administrativas para realização da conciliação dos 
saldos contábeis das contas bancárias da unidade gestora em 31/12/2017, 

em especial nas contas nº.17.700-8, Banco do Brasil e Banestes, ag. 0138, 
n. 9.839.911, e, constatando desvios, adote medidas, nos termos da IN 
TCEES 32/2014, para apuração de responsabilidades e ressarcimento ao 

erário, sob pena de responsabilidade solidária, informando os ajustes 
realizados e as medidas adotadas na próxima prestação de contas;  

b) Passe a encaminhar termos circunstanciados de bens (arquivos: 

TERALM, TERMOV, TERIMO, TERINT), na forma da tabela 39, anexo III, da 
IN 43/2017, devidamente assinados, de forma legível, pelos membros da 
comissão constituída para elaboração do inventário do exercício, nas futuras 

prestações de contas; 

c) Realize conciliação entre a folha de pagamentos e os registros 
contábeis relativos à contribuição patronal e suplementar devida ao RPPS no 

exercício de 2017 e, constatando ausência de pagamentos, adote as 
providências para regularização dos débitos, considerando a divergência 
constatada de R$1.810.113,21, e ainda apure, nos termos da IN TCEES 

32/2014, a responsabilidade pelo eventual pagamento de encargos 
financeiros e multas em função do recolhimento em atraso das obrigações 
previdenciárias, tendo em vista que tais despesas não atendem ao interesse 

público, sendo imposta sua glosa e ressarcimento, informando ao Tribunal, 
na próxima prestação de contas, os resultados alcançados. 
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2) Ao responsável pelo Controle Interno do Município de Alegre, que 

acompanhe a apuração dos fatos narrados no tópico anterior e encaminhe, 

em seu relatório de atividades na próxima prestação de contas da UG, os 
resultados alcançados. 

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, 

o procurador Luciano Vieira elaborou o Parecer do Ministério Público de Contas 

04181/2019-6 (peça 62) e manifestou-se de acordo com a área técnica. 

II  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. 

Quanto às irregularidades dispostas no Relatório Técnico 00031/2019-5 (itens 

3.2.1.1, 3.2.2.1 e 3.4.1) ratifico o posicionamento da área técnica para tomar como 

razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 

01149/2019-2 (peça 58), abaixo transcrita: 

DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES  

2.1 INCONSISTÊNCIAS ENTRE OS REGISTROS CONTÁBEIS E EXTRATOS BANCÁRIOS 

(Item 3.2.1.1 do RTC) 

Base legal: Instrução Normativa 43/2017 e artigos 85 e 89 da Lei 4320/64. 

Segundo Relatório Técnico, 

Do confronto entre registros constantes dos extratos bancários e 
contábeis no encerramento do exercício financeiro de 2017, relativos 
às Disponibilidades financeiras 

Em conta corrente/aplicação, verificamos que as demonstrações 
contábeis não refletem adequadamente a posição dos saldos 
constantes dos extratos bancários, em função das seguintes 

inconsistências: 

o O arquivo EXTBAN relativo à conta Banestes, ag. 0138, n. 
9.839.911, deixou de apresentar o extrato de dezembro/2017 

relativo à sua aplicação vinculada; e 
o Diferença de R$ 1.879,40 entre registros contábeis e 

bancários relativos à conta Banco do Brasil, ag. 281-X, n. 

17.700-8, em função de valor pendente de regularização 
desde o exercício financeiro de 2014. 
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Bco Agência Conta 
Saldo Contábil 

(a) 

Saldo 

Bancário 

Saldo 
Bancário 

Conciliado 
(b) 

Diferença 

(b-a) 

001 0281-X 17.700-8 125.673,12 123.793,72 123.793,72 1.879,40 

 

Assim, sugere-se a citação da gestora para que apresente as suas , 
acompanhadas dos documentos faltantes bem como dos lançamentos 

de regularização. 

Das justificativas  

Em relação a conta nº.9.839.911 encaminhamos o extrato bancário 

referente a sua aplicação de dezembro/2017.  

Referente a diferença de R$1.879,40 da conta do Banco do Brasil 
nº.17.700-8, informamos que será realizado um minucioso 

levantamento para regularização no decorrer do exercício 2019.  

Isto posto, tendo em vista que o Ordenador comprovou e justificou os 
motivos da divergência apontada, solicitamos o afastamento da 

mesma. 

Da análise das justificativas 

A defesa informou que enviou o extrato da conta de aplicação vinculada à 

conta 9.839.211, no entanto, este extrato não consta dos documentos da 
defesa, quanto a divergência, entre banco e contabilidade, observada na 
conta do Banco do Brasil nº.17.700-8, o gestor informa que será realizado 

minucioso levantamento para regularização no exercício de 2019.  

Diante dos fatos, sugere-se a manutenção da irregularidade , pois a defesa 
apresentou somente justificativas e nenhum documento que se pudesse 

fazer prova contra as inconsistências contábeis apontadas. 

2.2 Ausência de assinatura da comissão responsável pelos inventários 
nos respectivos Termos Circunstanciados (arquivos TERALM, TERMOV 

E TERIMO. (Item 3.2.2.1 do RTC).  

Base legal: Instrução Normativa 43/2017 e artigos 85, 89, 94 e 96 da Lei 
4320/64. 

Segundo Relatório técnico 

Da análise dos Termos Circunstanciados de Almoxarifado, de Bens 
Móveis, Imóveis e Intangíveis (arquivos TERALM, TERMOV, TERIMO 

e TERINT), verifica-se que os mesmos estão assinados, unicamente, 
pela Secretária Municipal de Saúde, contrariando o que determina a IN 
43/2017, Anexo III (Prestação de Contas Anual de Prefeito e demais 

Ordenadores). 

Portanto, sugere-se a citação da Sra. Simone Aparecida Manoel 
Corrente para que apresente suas justificativas, bem como para que 
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tome medidas no sentido de suprir a ausência de assinaturas dos 

servidores designados para compor a Comissão Responsável pela 
Elaboração dos Inventários, conforme Portaria n. 3.617/2017, nos 
referidos Termos Circunstanciados. 

Das justificativas  

Objetivando o afastamento desta irregularidade, encaminhamos os 
documentos solicitados assinados pelos responsáveis.  

Da análise das justificativas 

Conforme portaria 3617/2017 a comissão constituída para elaboração do 
inventário era composta pelos seguintes servidores: 

 Dalmir Geraido Moreira, 

 Eliomar Borges Monteiro,  

 Patrick da Silva Machado. 

O gestor foi questionado por ter enviado os termos circunstanciados (arquivo 

termov, terimo, teralm e terint) sem constar assinatura dos membros da 
comissão. Em sua defesa, o gestor fez constar os termos circunstanciados 
com assinatura que não se pode identificar, de alguém que assinou como 

chefe de patrimônio e almoxarifado, ou seja, não é possível saber se 
assinatura constante desses termos pertence a um dos membros da 
comissão. Portanto mantida a irregularidade .  

2.3 -  Liquidação de contribuições previdenciárias patronais ao Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS) a menor que o devido.  (Item 3.4.1 
do RTC).  

Base legal: Art. 40, 149 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, 
inciso II, da Lei Federal 9.717/1998. 

Segundo o Relatório Técnico, 

O gestor foi citado para que esclarecesse o motivo de as contribuições 
previdenciária patronais devidas ao regime próprio – RPPS ter registrado 
valores inferiores àqueles apurados pela folha de pagamento, conforme 

segue: 

Regime de 
Previdência 

Empenhado 
(A) 

Liquidado 
(B) 

Pago 
(C) 

Folha de 
Pagamentos 

(D) 

% 
Registrado 
(B/D*100) 

RPPS 2.270.065,62 2.270.065,62 2.270.065,62 4.080.178,83 55,64% 

Das justificativas  

Acontece honrado conselheiros, que pela troca do formato do arquivo 
FOLRPP  e  FOLRGP  de  PDF  para  XML,  a  empresa  contratada  
para disponibilização  do  sistema  informatizado  de  recursos  

humanos  vem enfrentando  problemas  para  gerar  esses  arquivos  
corretamente,  e  o responsável  pelo  setor  competente  sem  ter  
conhecimento  por  tal  fato, gerou  os  arquivos  inconsistentes  e  
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encaminhou  para  envio  da  PCA, causando tais divergências 

apontadas. 

No entanto, objetivando sanarmos o item em questão e qualquer outro 
possível questionamento, estamos encaminhando os arquivos corretos 

que foram encaminhados mensalmente pelo setor de Recursos 
Humanos para a contabilidade e posteriormente contabilizados 
referente a folha de pagamento dos funcionários regidos pelo Instituto 

Próprio de Previdência Social. 

Informamos que conforme Lei Municipal 3.425/2017 (em anexo) a 
alíquota do patronal ficou definida em 11%. Do montante total 

devemos considerar os valores de salario família (R$2.392,39) 
conforme demonstrado nas tabelas abaixo: 

 
 

Tabela 15: Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora 
 

Regime 
de 

Previdê

ncia 

Empenh

ado 
(A) 

Liquida

do 
(B) 

Pago 
(C) 

Folha de 
Pagame

ntos 

(D) 

% 
Registr

ado 
(B/D*10

0) 

% 
Pago 
(C/D*1

00) 

RPPS 
971.300,

72 

971.300

,72 
971.300

,72 
968.908,

33 

100,24

% 

100,24

% 

 

Da análise das justificativas 
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A defesa não trouxe informação sobre os valores referentes à contribuição 

suplementar, apurada conforme resumo anula da folha de pagamento 
(arquivo FOLRPP), que foi enviada na prestação de contas do exercício sob 
análise. 

Os documentos apresentados pela defesa, apenas declarações, informam 
que foram pagos o valor de R$968.908,33 (já deduzido o salário família), e o 
valor apurado pela folha de pagamento de igual valor – R$968.908,33, sendo 

que não foi apresentado documento que respaldasse o novo valor de 
contribuição previdenciária da folha de pagamento de R$968.908,33.  

A conformidade dos valores declarados não foi possível de ser ratificada, 

porque não consta dos documentos apresentados pela defesa, o resumo da 
folha de pagamento – arquivo FOLRGP, em substituição aquele enviado na 
prestação de contas, demonstrando a contribuição previdenciária 

patronal devida ao regime ao regime próprio, bem como o cálculo da 
contribuição suplementar de acordo com a legislação vigente.  

Desta forma, entende-se que as justificativas e documentos apresentados 

pela defesa são insuficientes para sanar a irregularidade apontada, assim, 
sugere-se seja mantida a irregularidade . 

2.4 - Pagamento de contribuições previdenciárias patronais ao Regime 

Próprio de Previdência Social (RPPS) a menor que o devido . (Item 3.4. 1 
do RTC).  

Base legal: Art. 40, 149 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, 

inciso II, da Lei Federal 9.717/1998. 

Segundo o Relatório Técnico, 

O gestor foi citado para que esclarecesse o motivo de as contribuições 

previdenciária patronais devidas ao regime próprio – RPPS ter pago valores 
inferiores àqueles apurados pela folha de pagamento, conforme segue: 

Regime de 
Previdência 

Empenhado 
(A) 

Liquidado 
(B) 

Pago 
(C) 

Folha de 
Pagamentos 

(D) 

% 
Pago 

(C/D*100) 

RPPS 2.270.065,62 2.270.065,62 2.270.065,62 4.080.178,83 55,64% 

 

Das justificativas 

A mesma apresentada na justificativa do item 2.3 deste relatório. 

Da análise das justificativas 

A defesa não trouxe informação sobre os valores referentes à contribuição 
suplementar, apurada pela folha de pagamento, arquivo folrpp, que foi 
enviada na prestação de contas do exercício sob análise. 

Os documentos apresentados pela defesa, apenas declarações, informam 
que foram pagos o valor de R$968.908,33 (já deduzido o salário família), e o 
valor apurado pela folha de pagamento de igual valor – R$968.908,33, sendo 

que não foi apresentado documento que respaldasse o novo valor de 
contribuição previdenciária da folha de pagamento de R$968.908,33.  
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A conformidade dos valores declarados não foi possível de ser ratificada, 

porque não consta dos documentos apresentados pela defesa, o resumo da 
folha de pagamento – arquivo FOLRGP, em substituição aquele enviado na 
prestação de contas, demonstrando a contribuição previdenciária 

patronal devida ao regime ao regime próprio, bem como o cálculo da 
contribuição suplementar de acordo com a legislação vigente.  

Desta forma, entende-se que as justificativas e documentos apresentados 

pela defesa são insuficientes para sanar a irregularidade apontada, assim, 
sugere-se seja mantida a irregularidade . 

3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor 
responsável, no exercício das funções administrativas no Fundo Municipal 
de Educação de Alegre. 

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016, a análise 
consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações  
apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo 

gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 43/2017.  

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, 
opina-se, pelo julgamento IRREGULAR da prestação de contas da Sra. 

Simone Aparecida Manoel Corrente, no exercício de 2017, na forma do artigo 
84, III, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e aplicação da MULTA 
prevista no artigo 135, I da mesma lei, tendo em vista a manutenção dos 

seguintes indicativos de irregularidades desta instrução técnica: 

2.1   Inconsistências entre os registros contábeis e extratos bancários (Item 
3.2.1.1 do RTC). 

2.2 Ausência de assinatura da comissão responsável pelos inventários nos 
respectivos Termos Circunstanciados (arquivos TERALM, TERMOV E 
TERIMO) (Item 3.2.2.1 do RTC). 

2.3 Liquidação de contribuições previdenciárias patronais ao Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS) a menor que o devido (Item 3.4.1 do RTC).  

2.4 Pagamento de contribuições previdenciárias patronais ao Regime Próprio 

de Previdência Social (RPPS) a menor que o devido (Item 3.4.1 do RTC).  

Sugere-se, ainda, DETERMINAR: 

3) Ao atual gestor ou a seu sucessor, que: 

d) Adote medidas administrativas para realização da conciliação dos 
saldos contábeis das contas bancárias da unidade gestora em 31/12/2017, 
em especial nas contas nº.17.700-8, Banco do Brasil e Banestes, ag. 0138, 

n. 9.839.911, e, constatando desvios, adote medidas, nos termos da IN 
TCEES 32/2014, para apuração de responsabilidades e ressarcimento ao 
erário, sob pena de responsabilidade solidária, informando os ajustes 

realizados e as medidas adotadas na próxima prestação de contas;  
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e) Passe a encaminhar termos circunstanciados de bens (arquivos: 

TERALM, TERMOV, TERIMO, TERINT), na forma da tabela 39, anexo III, da 
IN 43/2017, devidamente assinados, de forma legível, pelos membros da 
comissão constituída para elaboração do inventário do exercício, nas futuras 

prestações de contas; 

f) Realize conciliação entre a folha de pagamentos e os registros 
contábeis relativos à contribuição patronal e suplementar devida ao RPPS no 

exercício de 2017 e, constatando ausência de pagamentos, adote as 
providências para regularização dos débitos, considerando a divergência 
constatada de R$1.810.113,21, e ainda apure, nos termos da IN TCEES 

32/2014, a responsabilidade pelo eventual pagamento de encargos 
financeiros e multas em função do recolhimento em atraso das obrigações 
previdenciárias, tendo em vista que tais despesas não atendem ao interesse 

público, sendo imposta sua glosa e ressarcimento, informando ao Tribunal, 
na próxima prestação de contas, os resultados alcançados. 

4) Ao responsável pelo Controle Interno do Município de Alegre, que 

acompanhe a apuração dos fatos narrados no tópico anterior e encaminhe, 
em seu relatório de atividades na próxima prestação de contas da UG, os 
resultados alcançados. 

Cabe destacar que não foi possível ratificar a conformidade dos valores declarados, 

pois não consta dos documentos apresentados pela defesa, o resumo da folha de 

pagamento – arquivo FOLRGP, em substituição aquele enviado na prestação de 

contas, demonstrando a contribuição previdenciária patronal devida ao regime ao 

regime próprio, bem como o cálculo da contribuição suplementar de acordo com a 

legislação vigente. 

III  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, 

da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de 

Contas), acompanho o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial 

de Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de 

deliberação:  

 

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 

Conselheiro 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 IRREGULARES as contas da senhora Simone Aparecida Manoel 

Corrente – ordenadora de despesas do Fundo Municipal de Educação de Alegre 

no exercício de 2017, com amparo no artigo 84, inciso III, da Lei Complementar 

Estadual 621/2012, em razão da manutenção das seguintes irregularidades: 

III.1. Inconsistências entre os registros contábeis e extratos bancários 

(Item 3.2.1.1 do RT). 

III.1.2 Ausência de assinatura da comissão responsável pelos 

inventários nos respectivos Termos Circunstanciados (arquivos TERALM, 

TERMOV E TERIMO) (Item 3.2.2.1 do RT). 

III.1.3 Liquidação de contribuições previdenciárias patronais ao Regime 

Próprio de Previdência Social (RPPS) a menor que o devido (Item 3.4.1 do 

RT). 

III.1.4 Pagamento de contribuições previdenciárias patronais ao Regime 

Próprio de Previdência Social (RPPS) a menor que o devido (Item 3.4.1 do 

RT). 

1.2 Aplicar MULTA a senhora Simone Aparecida Manoel Corrente de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 135, inciso I da Lei Complementar 

621/2012 c/c artigo 389, inciso I do Regimento Interno do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo; 

1.4 DETERMINAR ao atual gestor, que: 

1.4.1 Adote medidas administrativas para realização da conciliação dos saldos 

contábeis das contas bancárias da unidade gestora em 31/12/2017, em especial nas 
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contas nº.17.700-8, Banco do Brasil e Banestes, ag. 0138, n. 9.839.911, e, 

constatando desvios, adote medidas, nos termos da IN TCEES 32/2014, para 

apuração de responsabilidades e ressarcimento ao erário, sob pena de 

responsabilidade solidária, informando os ajustes realizados e as medidas adotadas 

na próxima prestação de contas; 

1.4.2 Passe a encaminhar termos circunstanciados de bens (arquivos: TERALM, 

TERMOV, TERIMO, TERINT), na forma da tabela 39, anexo III, da IN 43/2017, 

devidamente assinados, de forma legível, pelos membros da comissão constituída 

para elaboração do inventário do exercício, nas futuras prestações de contas; 

1.4.3 Realize conciliação entre a folha de pagamentos e os registros contábeis 

relativos à contribuição patronal e suplementar devida ao RPPS no exercício de 2017 

e, constatando ausência de pagamentos, adote as providências para regularização 

dos débitos, considerando a divergência constatada de R$1.810.113,21, e ainda 

apure, nos termos da IN TCEES 32/2014, a responsabilidade pelo eventual 

pagamento de encargos financeiros e multas em função do recolhimento em atraso 

das obrigações previdenciárias, tendo em vista que tais despesas não atendem ao 

interesse público, sendo imposta sua glosa e ressarcimento, informando ao Tribunal, 

na próxima prestação de contas, os resultados alcançados; 

1.5 DETERMINAR ao responsável pelo Controle Interno do Município de Alegre, 

que acompanhe a apuração dos fatos narrados no tópico anterior e encaminhe, em 

seu relatório de atividades na próxima prestação de contas da UG, os resultados 

alcançados; 

1.6 Dar CIÊNCIA à parte e ao MPC, na forma regimental; 

1.7 ARQUIVAR os autos, após o trânsito em julgado. 

2. Unânime.  

3. Data da Sessão: 25/09/2019 – 33ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara. 
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4. Especificação do quórum: 

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

presidência/relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha. 

4.2 Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (convocada). 

5. Fica a responsável obrigada a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do 

débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação 

deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos no 

Título VIII do mesmo diploma normativo. 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

No exercício da presidência  

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Convocada 

Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

MICHELA MORALE 

Secretária-adjunta das sessões em substituição 
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