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PROCESSO - TC-1837/2011 

INTERESSADO  - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA 

ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2010 

 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2010 – 

CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO. 

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENT EL:  

 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência 

e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança, referente ao exercício 

financeiro de 2011, sob a responsabilidade de Domingos Ramo de Oliveira. 

 

A 5ª Controladoria Técnica, através do Relatório Técnico Contábil nº 53/2012 – fls. 

194/199, sugere, quanto ao aspecto técnico-contábil que as contas apresentadas 

sejam consideradas regulares, assim manifestando: 

 

“Examinamos a Prestação de Contas constante do presente 

processo (fls. 1-193), pertencente ao IPAS de Boa Esperança 

de responsabilidade do Sr. Domingos Ramos de Oliveira 

Souza, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de 

dezembro de 2010, formalizada conforme disposições da 

Resolução nº 182/02 deste TCEES e alterações posteriores. 

Do exame efetuado, quanto ao aspecto técnico-contábil, a 
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opinião é pela REGULARIDADE das contas nos termos do art. 

59, I da Lei Complementar nº 32/93 e alterações posteriores”. 

 

Encaminhado os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – 

NEC, através da Instrução Técnica Conclusiva nº 1989/2012 de fls. 207/210, 

acompanhou o entendimento técnico considerando Regulares as contas ora 

analisadas. 

 

O Ministério Público de Contas, através do Parecer, nº 425/2012 da lavra do Dr. 

Heron Carlos Gomes de Oliveira, fls. 214/218, concluiu, por derradeiro: 

 

 

Conclusão: 

“Pelo exposto, considerando a permanência da irregularidade 

contábil, o Ministério Público de Contas, opina pelo RETORNO 

DOS AUTOS À ÁREA TÉCNICA para manifestação 

complementar sobre o ponto observado por este parquet: 

escrituração contábil em desacordo com o Plano de Contas e 

com os Procedimentos Contábeis aplicáveis aos Regimes 

Próprios de Previdência Social, aprovados pela Portaria MPS 

nº 916/2003, com as alterações promovidas pela Portaria MPS 

nº 95/2007”. 

 

É o relatório. 

 

V O T O 

TC Nº 1837/11 

 

No compulsar dos autos, vejo que a presente Prestação de Contas fora considerada 

Regular pelos técnicos deste sodalício, não se vislumbrando subsistência de 

ocorrências que pudessem comprometer a sua regularidade. 
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Contudo, salientou que foi observado que o balanço patrimonial apresentado 

constava deficiências nas informações, já que não foram demonstradas provisões 

matemáticas previdenciárias e que a classificação no ativo de contribuições 

previdenciárias a receber não estava em conformidade com o que determina a 

Portaria MPS 916/2003, outrossim, tais inconsistências foram sanadas em janeiro de 

2011 não mais se subsistindo. 

 

Diante de tal fato, o MPC entendeu adequado que, mesmo tendo ocorrido a 

correção da citada inconsistência contábil no exercício seguinte, mostra-se 

adequado que este Tribunal reconheça a sua existência nestes autos o que 

importaria em julgamento de contas regular com ressalva com recomendação à 

correção da inconsistência detectada. 

 

Compulsando os autos, observo, neste caso concreto, que uma vez detectada a 

inconsistência contábil em desacordo com a Portaria do MPS de nº 916/2003, o 

responsável adotou medidas sanatórias regularizando a inconsistência, não havendo 

necessidade de recomendação como sugerido pelo MPC, como, também não houve 

prejuízo em relação à análise das contas apresentadas. 

 

Assim encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo setor técnico desta 

Corte de Contas e, VOTO pela REGULARIDADE das contas do Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança – ES, 

relativa ao exercício de 2010, dando-se QUITAÇÃO ao responsável, Sr. Domingos 

Ramos de Oliveira Souza, nos termos do artigo 84, I da LC 621/2012. 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1837/2011, ACORDAM os 

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

realizada no dia dezessete de julho de dois mil e doze, por maioria, julgar regular  a 

Prestação de Contas Anual apresentada, sob a responsabilidade do Sr. Domingos 

Ramos de Oliveira Souza, ordenador de despesas do Instituto de Previdência e 
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Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança no exercício de 2010, 

dando-lhe a devida quitação, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José 

Antônio Almeida Pimentel. 

 

Vencido o Conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou o 

entendimento manifestado pelo Ministério Público Especial de Contas. 

 

Composição Plenária 

 

Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Sebastião 

Carlos Ranna de Macedo, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, 

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e os 

Conselheiros em substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. 

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, 17 de julho de 2012. 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

Relator 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
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CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Em substituição 

 

 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Em substituição 

 

 

DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Pr ocurador-Geral 

 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-Geral das Sessões 
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Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC 

 
 

INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA ITC 1989/2012  
 
 
 
 
PROCESSO:               TC 1837/2011  

INTERESSADO:                Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 
Boa Esperança - IPASBE 

ASSUNTO:                            Prestação de Contas Anual 

PERÍODO:                 Exercício de 2010 

RESPONSÁVEIS:                 Domingos Ramos de Oliveira Souza 

UNIDADE TÉCNICA :             5ª CT 

CONSELHEIRO RELATOR :  José Antônio Almeida Pimentel  

 
 
 
À Controladoria Geral Técnica 
 
 
 
 
 
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança - IPASBE, referente ao 

exercício financeiro de 2010 sob responsabilidade do senhor Domingos Ramos de 

Oliveira Souza – Superintendente do IPASBE.  

A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente pelo senhor Domingos 

Ramos de Oliveira Souza, na data de 31 de março de 2011, através do Ofício IPASBE 

N° 017/2011, protocolo 003248 [f. 01 e ss], estando , portanto, dentro do prazo 

regimental, consoante art. 105 da Resolução TC nº 182/02. 
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Os autos foram encaminhados à 5ª Controladoria Técnica a qual elaborou Relatório 

Técnico Contábil RTC 53/2012  [f. 194/199] onde conclui, nos seguintes termos: 

7. CONCLUSÃO 

Examinamos a Prestação de Contas constante do presente processo (fls. 1-193), 
pertencente ao IPAS DE BOA ESPERANÇA, de responsabilidade do Sr. DOMINGOS 
RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2010, formalizada conforme disposições da Resolução nº 182/02 deste 
TCEES e alterações posteriores. 

Do exame efetuado, quanto ao aspecto técnico-contábil, a opinião é pela 
REGULARIDADE das contas, nos termos do art. 59, I da Lei Complementar 32/93 e 
alterações posteriores. 

 

• Relatório de Auditoria Ordinária 

Conforme Plano Anual Consolidado de Auditorias Ordinárias PAA 2011, o Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Municíp io de Boa Esperança,  não foi 

contemplado para realização de auditoria ordinária do exercício de 2010. Também não 

constado nesta data outros processos de auditoria ou tomada de contas deste instituto 

municipal pertinentes ao exercício de 2010, findos ou em trâmite nesta Corte de 

Contas. 

 

• Análise  

Constam dos autos o Relatório Técnico Contábil RTC 53/2012 , que conclui pela 

regularidade das contas apresentadas quanto à tempestividade no encaminhamento 

e legislação pertinente sob o aspecto técnico-contábil e quanto à representação 

adequada das demonstrações contábeis em seus aspectos relevantes. Foi 

demonstrado economia orçamentária de R$ 33.504,90 e superávit financeiro de 

R$4.788,713,61.  

Foi verificado que o balanço patrimonial apresentado consta deficiências nas 

informações, já que não foram demonstradas as provisões matemáticas 

previdenciárias e que a classificação no ativo de R$1.747.946,99 de contribuições 

previdenciárias a receber não está em conformidade com o que determina a portaria 
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MPS916/2003. Contudo estas inconsistências foram sanadas em janeiro de 2011, 

conforme balancete extraído do SISAUD e anexado às fls. 201/203 destes autos, 

motivo pelo qual, não se fez necessário a citação do responsável. 

Às folhas 161 s.s. trazem documentação encaminhada a esta Corte de Contas pelo 

Ministério da Previdência Social, a qual informa sobre o resultado de auditoria 

realizada no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 

Boa Esperança abrangendo o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2010, onde 

foram localizadas possíveis irregularidades relativas ao não recolhimento de 

contribuições previdenciárias à autarquia. Sendo assim, foi aberto o processo de 

representação TC-2743/2011, que se encontra em fase de citação do Prefeito 

Municipal responsável para tratar especificamente sobre este assunto. 

Há de se ressaltar, ainda, que consta dos autos às folhas 188/192, o Despacho 

MPS/SPPS/DRPSP/CGACI nº 325, de 19 de agosto de 2011, que trata do mesmo 

Processo Administrativo Previdenciário PAP nº 79/2011, onde conclui pelo 

saneamento integral das irregularidades apontadas na auditoria realizada pelo MPS.  

Também verificou-se que a despesa liquidada, destinada aos benefícios 

previdenciários, representa 1,83% da base do cálculo, indicando cumprimento  ao 

limite de 2% que está previsto no artigo 15 da Portaria MPS 402/2008.Há porém, uma 

despesa liquidada de R$ 51.643,47, classificada na rubrica “333900800 Benefícios 

Assistenciais “ (f.87) que, após consulta no SISAUD, constatou que tal despesa 

refere-se aos auxílios doenças e maternidade previstos no rol de benefícios 

contemplados pelo regime, conforme o artigo 35,I, da Lei Municipal 1.269/2005 – lei 

que estruturou a autarquia. Assim sendo, esta despesa não compõe os gastos 

administrativos do Regime Próprio de Previdência Social apurados.   

CONCLUSÃO 

Assim, ante a documentação carreada aos autos, considerando ainda que o Plano 

Anual Consolidado de Auditorias Ordinárias referentes ao exercício de 2010 - PAA 

20111 não contemplou o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Boa Esperança no rol de entes e órgãos a serem objeto de auditoria 
                                                 
1 4ª Sessão Ordinária em 13/01/2011 e sorteio realizado na 10ª Sessão Ordinária em 03/02/2011. 
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ordinária em 2011, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as 

razões que apresentam para sugerirem a regularidade das contas apresentadas são 

bastantes e se coadunam com as normas atinentes à matéria, opino para que sejam 

consideradas REGULARES as contas apresentadas, relativas ao exercício de  2010, 

nos termos dos art. 59, Inciso I, da Lei Complementar n º 32/93, dando plena quitação  

ao responsável senhor Domingos Ramos de Oliveira Souza, nos termos do art. 60 do 

mesmo diploma legal. 

Respeitosamente. 

Vitória, 12 de abril de 2012. 
 
 
 
 
  Sheila Leibel 
         202647 
Coordenadora do NEC 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR, 

PPJC 425/2012 
Processo TC:  1837/2011 
Assunto:   Prestação de Contas Anual 
Jurisdicionado: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Boa Esperança – IPASBE 
Responsável: Domingos Ramos de Oliveira Souza 

O Ministério Público de Contas, no exercício de suas 

atribuições institucionais, com fundamento no art. 130 da Constituição Federal e no 

art. 3º, inciso II, da Lei Complementar estadual nº. 451/2008, manifesta-se nos autos 

em epígrafe por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas nos termos seguintes. 

1 RELATÓRIO 

Trata-se da Prestação de Contas Anual do Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança 

(IPASBE), sob a responsabilidade do Sr. Domingos Ramos de Oliveira Souza, 

referente ao exercício financeiro de 2010. 

Em síntese, integram os autos as seguintes peças 

processuais, incluindo as manifestações do Corpo Técnico com suas respectivas 

conclusões: 

• Prestação de Contas Anual (fls. 1 a 157); 

• Relatório Técnico Contábil RTC-53012 (fls. 194 a 199): 
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• Instrução Técnica Conclusiva ITC-1989/2012 (fls. 207 a 210): 

  

 

 
Finalmente, aportaram os autos neste Parquet Especial de 

Contas para manifestação. 
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2 ANÁLISE 

Sob o ponto de vista processual, observa-se que o feito 

encontra-se tramitando na forma da legislação aplicável, em observância ao 

princípio do devido processo legal. 

Quanto ao aspecto material, verifica-se que a auditoria fiscal 

realizada pela Receita Federal junto ao Regime Próprio de Previdência Social do 

Município de Boa Esperança, mencionada no Despacho Decisório – DD 

MPS/SPS/DRPSP/CGAAI Nº. 061/2001 do Ministério da Previdência Social (fls. 162 

a 168), constatou duas irregularidades, sendo uma atribuída ao Município de Boa 

Esperança (ausência de repasse da contribuição patronal) e outra imputada 

diretamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 

Boa Esperança (não utilização do Plano de Contas e dos Procedimentos Contábeis 

aplicados ao RPPS). 

O referido Despacho Decisório afirma que a “escrituração 

contábil do RPPS não está sendo realizada com a efetiva utilização do Plano 

de Contas e dos Procedimentos Contábeis aplicados aos RPPS, aprovados 

pela Portaria MPS nº. 916/2003, com as alterações da Portaria MPS nº. 

95/2007:” (fl. 163). 

Em outra manifestação decisória, Despacho 

MPS/SPPS/DRPSP/CGACI nº. 325, o MPS informa que o Processo Administrativo 

Previdenciário PAP nº. 079/2011, instaurado para aferir a impropriedade contábil 

mencionada, concluiu pela procedência da irregularidade (fl. 189), ou seja, que o 

IPASBE não utilizou o Plano de Contas e os procedimentos contábeis aplicáveis ao 

RPPS. 

Esse fato pode ser comprovado mediante simples cotejo entre 

o plano de contas colacionado no Despacho Decisório – DD 

MPS/SPS/DRPSP/CGAAI Nº. 061/2001 do Ministério da Previdência Social (fls. 163 

a 165) e o utilizado nesta PCA pelo IPASBE (fls. 106 a 108). Perceba-se que a 

elaboração dos Demonstrativos das Reservas Matemáticas (fls. 106 e 108) utilizou 

como parâmetro o “ANEXO I – PT/MPS Nº. 916/2003, Atualizada pela PT/MPS Nº. 
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1768/2003”, quando o procedimento correto seria fazer uso da atualização veiculada 

pela Portaria nº. 95/2007, mais recente.  

Por sua vez, o Relatório Técnico Contábil RTC-53/2012 (fls. 

194 a 203) confirma por meio de nota essa informação ao atestar que as 

irregularidades constatadas só foram sanadas em janeiro de 2011, isto é, após o 

final do exercício financeiro sob apreciação: 

 

 

 

Assim, considerando que a irregularidade contábil apontada 

ocorreu no exercício financeiro de 2010, mesmo tendo ocorrido a sua correção no 

exercício seguinte, mostra-se adequado que este Tribunal de Contas reconheça a 

sua existência nestes autos, o que importará o julgamento das contas como Regular 

com Ressalvas e a recomendação ao Responsável para que adote as medidas 

necessárias à correção das impropriedades detectadas, conforme previsto nos arts. 

84, inciso II, e 86 da Lei Complementar estadual nº. 621/20121. 

 

                                                 
1  Art. 84. As contas serão julgadas: 
[...] 
II- REGULARES COM RESSALVA, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falha 
de natureza formal que não seja de natureza grave e que não represente injustificado dano ao 
erário; 

Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e 
lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das 
impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência. 
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3 CONCLUSÃO 

Pelo exposto, considerando a permanência da irregularidade 

contábil, o Ministério Público de Contas opina pelo RETORNO DOS AUTOS À 

ÁREA TÉCNICA para manifestação complementar sobre o ponto observado por 

este Parquet: escrituração contábil em desacordo com o Plano de Contas e com os 

Procedimentos Contábeis aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social, 

aprovados pela Portaria MPS nº. 916/2003, com as alterações promovidas pela 

Portaria MPS nº. 95/2007. 

Vitória, 22 de junho de 2012. 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador Especial de Contas 
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PROCESSO TC      - 1837/11 

INTERESSADO      - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 

de Boa Esperança - IPAS 

ASSUNTO              - Prestação de Contas Anual 

REFERÊNCIA        - Exercício Financeiro de 2010 

RESPONSÁVEL   - Domingos Ramos de Oliveira Souza 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Conselheiros, 

Senhor Procurador-Chefe do Ministério Público Especial de Contas 

 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança, referente ao exercício 

financeiro de 2011, sob a responsabilidade de Domingos Ramo de Oliveira. 

 

A 5ª Controladoria Técnica, através do Relatório Técnico Contábil nº 53/2012 – fls. 

194/199, sugere, quanto ao aspecto técnico-contábil que as contas apresentadas sejam 

consideradas regulares, assim manifestando: 

 

“Examinamos a Prestação de Contas constante do presente 

processo (fls. 1-193), pertencente ao IPAS de Boa Esperança 

de responsabilidade do Sr. Domingos Ramos de Oliveira 

Souza, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de 

dezembro de 2010, formalizada conforme disposições da 

Resolução nº 182/02 deste TCEES e alterações posteriores. 

Do exame efetuado, quanto ao aspecto técnico-contábil, a 

opinião é pela REGULARIDADE das contas nos termos do art. 

59, I da Lei Complementar nº 32/93 e alterações posteriores”. 

 

Encaminhado os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, 

através da Instrução Técnica Conclusiva nº 1989/2012 de fls. 207/210, acompanhou o 

entendimento técnico considerando Regulares as contas ora analisadas. 
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Fl.  

_____________ 
Katia Gianordoli 

 

 

 

O Ministério Público de Contas, através do Parecer, nº 425/2012 da lavra do Dr. Heron 

Carlos Gomes de Oliveira, fls. 214/218, concluiu, por derradeiro: 

 

 

Conclusão: 

“Pelo exposto, considerando a permanência da irregularidade 

contábil, o Ministério Público de Contas, opina pelo RETORNO 

DOS AUTOS À ÁREA TÉCNICA para manifestação 

complementar sobre o ponto observado por este parquet: 

escrituração contábil em desacordo com o Plano de Contas e 

com os Procedimentos Contábeis aplicáveis aos Regimes 

Próprios de Previdência Social, aprovados pela Portaria MPS 

nº 916/2003, com as alterações promovidas pela Portaria MPS 

nº 95/2007”. 

 

É o relatório. 

 

Em   julho de 2012. 

 

 

JOSE ANTÔNIO PIMENTEL 

CONSELHEIRO RELATOR 
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Fl.  

_____________ 
Katia Gianordoli 

 

 

V O T O 

TC Nº 1837/11 

 

No compulsar dos autos, vejo que a presente Prestação de Contas fora considerada 

Regular pelos técnicos deste sodalício, não se vislumbrando subsistência de ocorrências 

que pudessem comprometer a sua regularidade. 

 

Contudo, salientou que foi observado que o balanço patrimonial apresentado constava 

deficiências nas informações, já que não foram demonstradas provisões matemáticas 

previdenciárias e que a classificação no ativo de contribuições previdenciárias a receber 

não estava em conformidade com o que determina a Portaria MPS 916/2003, outrossim, 

tais inconsistências foram sanadas em janeiro de 2011 não mais se subsistindo. 

 

Diante de tal fato, o MPC entendeu adequado que, mesmo tendo ocorrido a correção da 

citada inconsistência contábil no exercício seguinte, mostra-se adequado que este 

Tribunal reconheça a sua existência nestes autos o que importaria em julgamento de 

contas regular com ressalva com recomendação à correção da inconsistência detectada. 

 

Compulsando os autos, observo, neste caso concreto, que uma vez detectada a 

inconsistência contábil em desacordo com a Portaria do MPS de nº 916/2003, o 

responsável adotou medidas sanatórias regularizando a inconsistência, não havendo 

necessidade de recomendação como sugerido pelo MPC, como, também não houve 

prejuízo em relação à análise das contas apresentadas. 

 

Assim encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo setor técnico desta Corte 

de Contas e, VOTO pela REGULARIDADE das contas do Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança – ES, relativa ao exercício de 

2010, dando-se QUITAÇÃO ao responsável, Sr. Domingos Ramos de Oliveira Souza, 

nos termos do artigo 84, I da LC 621/2012. 

 

Em,   de julho de 2012. 

 

JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL 

Conselheiro Relator  
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