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5ª CONTROLADORIA TÉCNICA 
 
 

INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL ITI 442/2011 
 

 

PROCESSO TC: 2.024/2011 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

EXERCÍCIO: 2010 

RESPONSÁVEL: ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE (2009-
2012) 

CPF: 007.911.627-29 
Endereço: Rodovia Boa Esperança a São Mateus, s/n6, Km 
01, Sede, Boa Esperança - ES, CEP: 29.845-000. 

CONSELHEIRO RELATOR: JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL 

 

Trata a presente instrução do Relatório Técnico Contábil — RTC nº 84/2011, referente 

à Prestação de Contas Anual — PCA da PM de Boa Esperança, exercício de 2010. 

Em face dos apontamentos anunciados pelo setor competente de análise contábil, 

relacionados no item 3, do Relatório Técnico Contábil 84/2011, sugerimos ao 

Egrégio Plenário desta Corte de Contas, com fulcro nos arts. 162 e 163 da 

Resolução TC nº. 182/02, c/c o art. 41, II e III, da Lei Complementar nº 32/93, 

NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO ao Sr. ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE, 

responsável pelas contas, para que no prazo regimental apresente as 

razões/retificações que julgar necessárias acerca dos indicativos de irregularidades 

constantes a fls. 798-850 dos presentes autos, sinteticamente reproduzidos a 

seguir: 

 
 
 

NOTIFICAR o Sr. ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE para encaminhar: 
Item Documentos Base Normativa 

1.1.1 

Extratos emitidos por instituições financeiras contendo 
saldo de 31/12/2010 e respectivas conciliações de 
todas as contas que compõem o Termo de Verificação 
do Disponível; 

Base Normativa: Art. 127, 
inc. III da Res. TCEES 
182/2002; 
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CITAR o Sr. ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE para justificar-se 

sobre: 

Item Irregularidade Base Normativa 

1.2.1.1 
Divergência na receita orçamentária 
prevista, entre LOA e Anexo XII; 

art. 2º da Lei Municipal (LOA) 1.379/09, 
arts. 85 e 101 a 105 da Lei 4320/64 

1.3.1.1 
Divergência no saldo inicial do 
disponível; 

Arts. 85, 87, 89, 93, 101 a 105 da Lei 
4.320/64; 

1.3.1.2 
Divergência entre o total de receita 
(entradas) e despesa (saídas) do 
balanço financeiro (desequilíbrio); 

Arts. 85, 87, 89, 93, 101 a 105 da Lei 
4.320/64; 

1.5.1 
Gastos com merenda escolar 
classificados em subfunção incorreta; 

Art. 85 da Lei 4320/64, Anexo e Arts. 1º, 
4º e 6º da Portaria 42/99 do Ministério do 
Planejamento Orçamento e Gestão; 

1.5.2 Receita de IRRF não reconhecida; 

Art. 865 do Regulamento do Imposto de 
Renda (RIR) de 1999 alterado pelo inc. I, 
alínea "d" do art. 70 da Lei 11.196/2005, 
inc. I do art. 158 e art. 37 da Constituição 
da República; art. 35, I da Lei 4320/64; 

1.5.3 Divergência na dívida flutuante; Arts. 92 e 101 a 104 da Lei 4.320/64; 

1.5.4 
Divergência nos saldos iniciais de 
diversas contas; 

Arts. 85, 92, 93 a 96, 100 a 104 da Lei 
4.320/64; 

1.5.5 
Divergência na receita e despesa 
orçamentária, entre os anexos XV e 
XII; 

Art. 101 da Lei 4.320/64, art. 106 da Res. 
182/02 e art. 50, III da Lei 101/00; 

1.5.6 
Divergência no valor devido de 
contribuições patronais ao RPPS 
(IPASBE); 

Res. 1.111/07 do CFC (Princípios 
Contábeis da Competência e 
Oportunidade), arts. 85, 88, 92, 101 a 
105 da Lei 4320/64; 

1.5.7 
Contribuição patronal não recolhida ao 
INSS; 

incs. I e II do art. 22 c/c inciso I alínea b 
do artigo 30 da Lei Federal nº 
8.212/1991; 

1.5.8 
Ausência de movimentação e acúmulo 
de saldo de contas de ativo realizável 
e passivo flutuante; 

Lei 4320/64, arts. 85, 87, 88, 89, 93, 
101 a 105; 

1.5.9 
Contas de receita com títulos 
genéricos; 

Art. 127, VII da Res. TCEES 182/02; 

2.2.2 
Aplicação deficitária em Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino (MDE); 

Art. 212 da Constituição da República do 
Brasil de 1988; 

2.4.1 
Pagamento de subsídio ao Vice-
Prefeito em valor superior ao 
permitido em lei; 

Lei Municipal 1.352/08 e arts. 37, 29, V e 
39, §4º da Constituição da República do 
Brasil de 1988; 
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A fim de subsidiar a defesa, sugerimos ao Pleno que determine a remessa da cópia 

do Relatório Técnico Contábil, fls. 798-850, juntamente com os Termos de 

Notificação e Citação. 

 
Vitória, 13 de maio de 2011. 
 
MARCOS ANTÔNIO SOUZA PAZZINI 
Coordenador da 5ª Controladoria Técnica 



 
 
 
 
 

 
Cgg/ch 

    
DECISÃO PRELIMINAR TCDECISÃO PRELIMINAR TCDECISÃO PRELIMINAR TCDECISÃO PRELIMINAR TC----370/2011370/2011370/2011370/2011    

NOTIFICAÇÃONOTIFICAÇÃONOTIFICAÇÃONOTIFICAÇÃO 
    
    

PROCESSO: TC – 2024/2011 

ASSUNTO:  Prestação de Contas Anual – Exercício 2010 

INTERESSADO:  Prefeitura Municipal de Boa Esperança 

RESPONSÁVEL:  Romualdo Antonio Gaigher Milanese 

 

 

DECIDE O PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D O ESPÍRITO 

SANTO, por unanimidade, em sua 48ª sessão ordinária, nos termos do voto do Relator 

Conselheiro José Antônio Pimentel, integrante desta Decisão, com base nos artigos 162 

e 163 do Regimento Interno desta Corte de Contas, NOTIFICAR o Sr. Romualdo 

Antonio Gaigher Milanese , Prefeito Municipal de Boa Esperança, para que, no prazo de 

30 (trinta) dias improrrogáveis , apresente a documentação necessária quanto aos fatos 

apontados no Relatório Técnico Contábil nº 84/2011, da 5ª Controladoria Técnica, 

conforme voto do Relator, ficando sujeitos às penalidades legais e aplicação de multa, 

nos termos do art. 96, inciso IV da Lei Complementar nº 32/93. 

 

DECIDE, ainda, com base nos artigos 162 e 163 do Regimento Interno desta Corte de 

Contas, CITAR o Sr. Romualdo Antonio Gaigher Milanese , Prefeito Municipal de Boa 

Esperança, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis , apresente os 

esclarecimentos necessários quanto aos fatos apontados no Relatório Técnico Contábil 

nº 84/2011, conforme do Relator, sob pena de incorrer no disposto no art. 57, § 3º, da Lei 

Complementar nº 32/93 e art. 162, § 3º, do Regimento Interno. 

 

Sala de Sessões, 28 de junho de 2011. 

 
 
 

Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 
 

Vice-Presidente no exercício da Presidência  
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5ª CONTROLADORIA TÉCNICA 
 
 

INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA ITC 8482/2011 
 

 
PROCESSO TC: 2.024/2011 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

EXERCÍCIO: 2010 

RESPONSÁVEL: ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE 
(2009-2012) 

CPF: 007.911.627-29 
Endereço: Rodovia Boa Esperança a São Mateus, s/n°,  Km 
01, Sede, Boa Esperança - ES, CEP: 29.845-000. 

CONSELHEIRO RELATOR:  JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL 

VENCIMENTO: 30/03/2012 

 

 

Trata o presente processo da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de 

Boa Esperança, exercício de 2010. 

 

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS   

A Prefeitura protocolizou em 31/03/11, sob o nº 3247, o Ofício nº 82/2011 de 

21/03/2011 encaminhando a Prestação de Contas Anual, exercício 2010. 

Tal documentação foi analisada e o resultado detalhado no Relatório Técnico 

Contábil - RTC nº 84/2011 (fls. 798-818), no qual foi sugerida notificação, pela 

ausência de documentos, e citação, por indicativos de irregularidades. 

Manifestou-se a Coordenação da 5ª Controladoria Técnica por meio da Instrução 

Técnica Inicial (ITI) nº 442/11 (fls. 851-853), sendo as referidas divergências/ 

impropriedades cientificadas ao Sr. Romualdo Antonio Gaigher Milanese, por meio 
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dos Termos de Notificação nº 641/11 (fls. 863), e de Citação nº 641/11 (fl. 862), com 

base na Decisão Preliminar TC-370/11 (fls. 861). 

Em atendimento aos Termos supramencionados, foram encaminhados, em 

05/08/2011 justificativas e documentos protocolizados sob nº. 9119 (fls. 869-1641). 

Por determinação do Gabinete do Conselheiro Relator (fls. 1.643), vieram os autos a 

esta Unidade Técnica para análise conclusiva, efetuada a seguir: 

II – QUANTO AOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES ABOR DADOS 

NOS TERMOS DE CITAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO 641/11.  

II.I. NÃO ENCAMINHAMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS COM SALDO D E 31/12/2010 

(ITEM 1.1.2 DO RTC 84/11): 

- Base normativa: Art. 127, inc. III, alíneas c e d, da Res. TCEES 182/02 

O Responsável foi notificado para encaminhar extratos emitidos por instituições 

financeiras evidenciando o saldo de 31/12/10, e respectivas conciliações, de todas 

as contas evidenciadas no Termo de Verificação do Disponível (fls. 157-159). 

Foi alertado que a não apresentação de todos os extratos com os saldos conciliados 

em conformidade com os demonstrativos encaminhados tornaria sem sustentação 

todas as informações financeiras, especialmente as relativas a receitas e despesas, 

que compõem a PCA. 

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (FLS.): O interessado informou ter encaminhado, nesta 

oportunidade, os extratos demandados. 

ANÁLISE : foram encaminhados documentos conforme fls. 1.264-1.641. Da análise 

constatou-se que o atendimento foi parcial, uma vez que persistiu o não 

encaminhamento dos extratos bancários acompanhados de conciliações, datados de 

31/12/2010, das seguintes contas que constam no Termo de verificação de Caixa: 

 Banco Conta nº  Saldo Contábil 
      12.734.125  
      13.562.442  

Banestes 

      14.506.869  

zero 
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      16.806.366  
      17.161.670  
      17.522.731  
      17.719.444  
      18.037.911  

 

 

II.II. DIVERGÊNCIA NA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA , ENTRE LOA  E ANEXO 

XII (ITEM 1.2.1.1 DO RTC 84/11): 

- Base normativa: Art. 2º da Lei Municipal (LOA) 1.379/09, arts. 85 e 101 a 105 da Lei 

4320/64 

Foi identificado que no Anexo XII (fls. 141) a receita prevista foi evidenciada em um 

valor de R$ 29.329.320,00 e, entretanto, a LOA (proc. TC 692/10, fls. 2) prevê uma 

receita de R$ 26.987.600,00, divergente em R$ 2.341.720,00. 

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (FLS. 870): O interessado informou que a receita 

pertinente ao Fundo de Saúde foi cadastrada com erro, gerando duplicidade. Como 

referido fundo foi criado em 14/jul/10, suas receitas deveriam ter sido cadastradas 

como não previstas. Assim, foi procedida alteração no banco de dados do Fundo 

para adequar o Anexo XII à LOA. 

ANÁLISE : Foi acostado novo Anexo XII (fls. 871), demonstrando que a previsão da 

receita foi corrigida para R$ 26.987.600,00, o que saneia o apontamento. 

Da análise das demais informações, foi notado que a despesa empenhada foi 

alterada para R$ 25.146.872,29, valor este superior em R$ 111.866,09 ao 

evidenciado nos primeiros demonstrativos encaminhados, que foram utilizados como 

base de análise desta Corte de Contas, cujo resultado encontra-se consubstanciado 

no RTC 84/11. 

Esta alteração se deu em virtude do apontamento II.X deste relatório, que acusou o 

não reconhecimento de despesa orçamentária devida ao RPPS do município. 

Os acréscimos foram nos seguintes órgãos e valores: 
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Despesa orçamentária empenhada 

Órgão Balancete (fls. 
904-916) 

Balancete (fls. 
362-374) 

Acréscimo 

Gabinete do Prefeito R$ 1.464.230,26 R$ 1.459.883,10 R$ 4.347,16 
Secretaria M. Administração R$ 968.792,46 R$ 926.307,84 R$ 42.484,62 
Secretaria M. Planejamento R$ 239.772,66 R$ 238.869,71 R$ 902,95 
Secretaria M. Educação e Cultura. R$ 7.197.852,98 R$ 7.164.864,53 R$ 32.988,45 
Secretaria M. Assist. Social R$ 1.648.142,33 R$ 1.635.108,16 R$ 13.034,17 
Secretaria M. Agricultura R$ 1.509.538,20 R$ 1.493.468,13 R$ 16.070,07 
Secretaria M. Meio Ambiente. R$ 360.129,16 R$ 358.090,49 R$ 2.038,67 
Acréscimo R$ 111.866,09 

Foi observado que do total de R$ 111.866,09, R$ 81.757,03 ficaram em restos a 

pagar processados e R$ 30.109,06 em restos a pagar não processados.  

Além disto, vale mencionar que o resultado orçamentário, após a alteração na 

despesa, ficou superavitário em R$ 948.194,09. 

 

II.III. DIVERGÊNCIA NO SALDO INICIAL DO DISPONÍVEL (ITEM 1.3.1.1 DO RTC 

84/11): 

- Base normativa: Arts. 85, 87, 89, 93, 101 a 105 da Lei 4.320/64; 

Foi apontado que o saldo inicial do disponível evidenciado no Anexo XIII (fls. 143-

145) diverge do evidenciado nos demonstrativos contábeis do exercício anterior 

(proc. TC 2.532/10, fls. 122-124, anexado ao final do relatório), conforme 

demonstração: 

Rubrica Anexo XIII -  PCA 2009 (proc. 
TC 2.532/10, fls. 122-124) 

Anexo XIII -  PCA 2010 
(fls. 143-145) Diferença 

Disponível 31/12/2009 R$ 8.762.898,27 R$ 8.578.622,72 R$ 184.275,55 

Então, foi sugerida citação ao responsável para justificar-se e apresentar 

documentação comprobatória, tendo em vista a divergência apontada. 

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (FLS. 876): A defesa informou que o problema surgiu 

em função de o ato de fechamento do balanço de 2009 não ter considerado a 

consolidação dos dados da Câmara Municipal. Depois de realizada a consolidação, 

o disponível de 2009 passou a R$ 8.762.898,27, conforme Anexo XIII. 
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ANÁLISE : O novo balanço financeiro foi encaminhado (fls. 880-882), sendo que o 

saldo inicial está em conformidade com o Anexo XIII da PCA de 2009, no valor de 

R$ 8.762.898,27, saneando  o apontamento. 

 

II.IV. DIVERGÊNCIA ENTRE O TOTAL DE RECEITA (ENTRADAS) E DESPESA (SAÍDAS) 

DO BALANÇO FINANCEIRO (DESEQUILÍBRIO) (ITEM 1.3.1.2 DO RTC 84/11): 

- Base normativa: Arts. 85, 87, 89, 93, 101 a 105 da Lei 4.320/64; 

Foi constatado que o total da receita (entradas) diverge do total da despesa (saídas) 

evidenciadas no Anexo XIII, indicando incorreção no fechamento do demonstrativo, 

conforme a seguir: 

Receita R$ 43.064.237,06 
Despesa R$ 43.066.337,06 
Diferença R$ 2.100,00 

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (FLS. 885): A defesa alegou que os dados 

encaminhados pelo IPASBE à Prefeitura para serem consolidados não foram 

submetidos à rotina de encerramento do exercício, não contemplando, desta forma, 

os empenhos emitidos a liquidar no valor de R$ 2.100,00. Regularizado o 

procedimento, novos dados foram gerados e consolidados, resolvendo a diferença 

apontada, conforme documentação acostada. 

ANÁLISE : O novo balanço financeiro acostado (fls. 888-890) não apresenta mais a 

divergência, de maneira que foi saneado o apontamento.  

 

II.V. GASTOS COM MERENDA ESCOLAR CLASSIFICADOS EM SUBFUNÇÃ O INCORRETA 

(ITEM 1.5.1. DO RTC 84/11): 

- Base normativa: Art. 85 da Lei 4320/64, Anexo e Arts. 1º, 4º e 6º da Portaria 42/99 

do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão; 

Em análise ao balancete analítico da despesa orçamentária (fls. 427) foi verificado 

que os gastos com merenda escolar estão indevidamente classificados na sub-
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função 361, quando o correto seria classificá-los na sub-função 306, conforme 

Portaria 42/99 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, o que mereceu 

esclarecimento por parte do responsável. Foi ressaltado que este fato havia sido 

objeto de recomendação no exercício de 2009 (Parecer Prévio 84/2010). 

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (FLS. 891): O defendente afirma que como o 

orçamento permite um acompanhamento dos gastos com merenda escolar, por meio 

do projeto/atividade 3.046, elemento de despesa 3339032000, entendeu que não 

estava em desacordo com o art. 85 da Lei 4.320/64. 

Entretanto, reconhece que a proposta orçamentária de 2010 não estava adequada 

por não prever a merenda escolar na subfunção 306, mas que recebeu a 

recomendação deste TCEES em 11/02/11, e que a partir do exercício de 2011 utiliza 

a classificação correta. 

ANÁLISE : Tendo em vista o comprometimento do interessado em adequar o registro 

dos gastos com merenda escolar à Portaria 42/99 do Ministério do Planejamento 

Orçamento e Gestão, a opinião é por acolher a justificativa . 

 

II.VI. RECEITA DE IRRF NÃO RECONHECIDA (ITEM 1.5.2. DO RTC 84/11): 

- Base normativa: Art. 865 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) de 1999 

alterado pelo inc. I, alínea "d" do art. 70 da Lei 11.196/2005, inc. I do art. 158 e art. 

37 da Constituição da República; art. 35, I da Lei 4320/64; 

Em análise ao Anexo XVII, fls. 152, verificou-se que os valores retidos de IRRF de 

servidores e de pessoas físicas e jurídicas não foi totalmente reconhecido na receita 

orçamentária, prejudicando a destinação de recursos à saúde e à educação, haja 

vista que esta receita é do município e compõe a base de cálculo. A seguir 

detalhamento: 

Rubrica Saldo Inicial  Inscrições Baixas Saldo Final  
IRRF de servidores R$ 0,00 R$ 202.244,39 R$ 132.296,82 R$ 69.947,57 
IRRF de PF/PJ R$ 1.581,54 R$ 57.242,05 R$ 45.338,61 R$ 13.484,98 
Total R$ 83.432,55 
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JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (FLS. 898): O defendente alegou que, quanto à folha 

de pagamento, alterou a forma de reconhecimento da receita de IRRF, fazendo com 

que quando executados os pagamentos que possuem retenção do referido imposto, 

a receita seja imediatamente reconhecida. Quanto aos prestadores de serviços, o 

saldo corresponde a liquidações ainda não pagas. 

ANÁLISE : Foi acostado Anexo XVII do exercício de 2011 (fls. 899), demonstrando 

que naquele exercício foi efetuada a regularização dos saldos referenciados. Assim, 

como a retificação foi feita em exercício posterior, a opinião é por acolher as 

justificativas . 

 

II.VII. DIVERGÊNCIA NA DÍVIDA FLUTUANTE (ITEM 1.5.3. DO RTC 84/11): 

- Base normativa: Arts. 92 e 101 a 104 da Lei 4.320/64; 

Foi feita citação em função de o balancete analítico da despesa (fls. 361) indicar que 

a despesa empenhada a pagar do exercício é R$ 1.672.974,12 (restos a pagar). 

Entretanto, incluído o serviço da dívida, o Anexo XVII (fls. 152) evidencia uma 

inscrição de R$ 1.670.874,12 em restos a pagar, a menor em R$ 2.100,00.  

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (FLS. 901): Segundo as explicações da defesa, esta 

divergência está relacionada à do item II.IV deste relatório. Os dados encaminhados 

pelo IPASBE à Prefeitura para serem consolidados não foram submetidos à rotina 

de encerramento do exercício, não contemplando, desta forma, os empenhos 

emitidos a liquidar no valor de R$ 2.100,00. Regularizado o procedimento, novos 

dados foram gerados e consolidados, resolvendo a diferença apontada. 

ANÁLISE : Foram acostados novos Anexo XVII e balancete da despesa orçamentária 

(fls. 902-917), demonstrando que em ambos a inscrição em restos a pagar de 2010, 

incluídos os serviços da dívida, perfaz R$ 1.784.686,21, saneando  assim o 

apontamento. 

 



                                                 
Proc. TC: 2.024/2011 
 Fls.:                 1666            
Rub.: ____________ 

 

 

G:\5CT\2010\Município\Boa Esperança\Prefeitura\2011-2024_ITC-2011-8480.doc 
Rua José Alexandre Buaiz , 157 – Enseada do Suá Vitória, ES – CEP 29050-913 – Caixa Postal 246 – Telefone: (27) 3334-7600 – Telefax: (27) 3345-1533 – Site: http://www.tce.es.gov.br 

 

II.VIII. DIVERGÊNCIA NOS SALDOS INICIAIS DE DIVERSAS CONTAS (ITEM 1.5.4. DO 

RTC 84/11): 

- Base normativa: Arts. 85, 92, 93 a 96, 100 a 104 da Lei 4.320/64; 

Foi feita citação em função de terem sido identificadas divergências nos saldos 

iniciais das contas de bens móveis, imóveis, almoxarifado e 

Consignações/Depósitos, conforme demonstração: 

 

Rubricas PCA 2009 (Anexo XIV proc. 
TC fls. 126) 

PCA 2010 (fls. 391-
392 e 152-153) Diferença 

Bens móveis R$ 5.116.606,04 R$ 5.110.997,26 R$ 5.608,78 
Bens imóveis R$ 8.962.718,12 R$ 8.962.078,12 R$ 640,00 
Almoxarifado R$ 102.192,86 R$ 106.302,77 R$ 4.109,91 
Consignações/Depósitos R$ 202.175,20 R$ 202.756,49 R$ 581,29 

Acrescente-se que as divergências acima estão refletidas no saldo de 2010 (balanço 

patrimonial encaminhado, fls. 146) e o balanço de 2009 foi anexado ao final deste 

relatório.  

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (FLS. 919): Segundo os esclarecimentos do 

defendente, as divergências provêm de problemas na consolidação dos dados 

pertinentes à Câmara Municipal, resolvidos depois de refeito o procedimento. 

ANÁLISE : O interessado encaminhou o Anexo XVIII (fls. 920) demonstrando que o 

saldo de partida de 2010 de todo o ativo permanente foi corrigido para R$ 

17.396.765,95, estando em conformidade com o saldo final do exercício anterior 

(proc. TC 2.532/2010, fls. 880), o que saneia  o apontamento. 

 

II.IX. DIVERGÊNCIA NA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA , ENTRE OS ANEXOS XV 

E XII (ITEM 1.5.5. DO RTC 84/11): 

- Base normativa: Art. 101 da Lei 4.320/64, art. 106 da Res. 182/02 e art. 50, III da 

Lei 101/00; 

Foram identificadas divergências no saldo da receita orçamentária recebida e da 

despesa orçamentária executada, entre os anexos XV e XII, conforme evidenciado: 
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Rubricas Anexo XV, fls. 149 Anexo XII, fls. 141 Dif erença 
Receita Orçamentária R$ 24.821.760,62 R$ 26.095.066,38 R$ 1.273.305,76 
Despesa Orçamentária R$ 24.338.511,10 R$ 25.035.006,20 R$ 696.495,10 

Tal diferença resulta da não consolidação das informações pertinentes ao IPASBE 

(proc. TC 1.837/11, fls. 8), motivo pelo qual foi feita citação ao responsável.   

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (FLS. 922): As justificativas do defendente são de que 

também neste caso houve problemas na consolidação das informações pertinentes 

ao IPASBE. As informações encaminhadas pela autarquia para serem utilizadas na 

consolidação não contemplavam a rotina de encerramento do exercício. Refeito o 

procedimento nova consolidação foi efetuada regularizando as diferenças. 

ANÁLISE : Foram encaminhados novos Anexos XII e XV corrigidos (fls. 923-926), 

sendo que a receita e a despesa orçamentária, em ambos os demonstrativos, 

totalizam, respectivamente, R$ 26.095.066,38 e R$ 25.146.872,29. Saneado , 

portanto, o apontamento. 

 

II.X. DIVERGÊNCIA NO VALOR DEVIDO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONA IS AO RPPS 

(IPASBE)  (ITEM 1.5.6. DO RTC 84/11): 

- Base normativa: Res. 1.111/07 do CFC (Princípios Contábeis da Competência e 

Oportunidade), arts. 85, 88, 92, 101 a 105 da Lei 4320/64; 

O total de despesa empenhada e liquidada pertinente às contribuições patronais do 

IPASBE em 2010 foi de R$ 496.621,69 (balancete orçamentário, fls. 377-387) e, 

entretanto, somente R$ 296.342,57 foi recolhido, significando que ficou a pagar um 

valor de R$ 200.279,12, conforme detalhado a seguir: 

 

Órgão Liquidado Pago A pagar Fls. 
Câmara Municipal R$ 10.257,50 R$ 10.257,50 R$ 0,00 377 
Gabinete do Prefeito R$ 7.652,84 R$ 3.296,04 R$ 4.356,80 378 
Secretaria Administração R$ 70.747,71 R$ 16.710,99 R$ 54.036,72 379 
Secretaria Planejamento R$ 4.097,05 R$ 1.547,58 R$ 2.549,47 381 
Secretaria Obras R$ 59.650,00 R$ 35.725,26 R$ 23.924,74 382 
Secretaria Educação R$ 250.038,32 R$ 169.431,92 R$ 80.606,40 383 
Secretaria Saúde R$ 32.354,68 R$ 32.354,68 R$ 0,00 384 
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Secretaria Assist. Social R$ 12.965,83 R$ 5.024,49 R$ 7.941,34 385 
Secretaria Agricultura R$ 36.696,43 R$ 16.173,74 R$ 20.522,69 386 
Secretaria Meio Ambiente R$ 12.161,33 R$ 5.820,37 R$ 6.340,96 387 
Total R$ 496.621,69  R$ 296.342,57 R$ 200.279,12   

Porém, em auditoria realizada pela Previdência Social (fls 784), o valor apurado 

como devido é de R$ 310.720,24 divergindo do valor evidenciado no balancete em 

R$ 110.441,12 (fls. 377-387). Abaixo detalhamento do valor apontado pela 

Previdência Social: 

Mês Base cálculo Valor Devido (16,2%) Valor pago De dução Valor a Pagar  
Jun/10 R$ 283.073,12 R$ 45.857,84 R$ 14.839,68 R$ 833,22 R$ 30.184,94 
Jul/10 R$ 312.730,63 R$ 50.662,36 R$ 21.439,67 R$ 1.132,20 R$ 28.090,49 
Ago/10 R$ 285.649,60 R$ 46.275,23 R$ 20.168,87 R$ 1.093,24 R$ 25.013,12 
Set/10 R$ 284.304,74 R$ 46.057,37 R$ 0,00 R$ 1.096,40 R$ 44.960,97 
Out/10 R$ 286.244,91 R$ 46.371,67 R$ 0,00 R$ 1.085,08 R$ 45.286,59 
Nov/10 R$ 284.323,24 R$ 46.060,36 R$ 0,00 R$ 1.171,16 R$ 44.889,20 
Dez/10 R$ 294.207,23 R$ 47.661,71 R$ 0,00 R$ 1.107,72 R$ 46.553,99 

13º R$ 282.351,50 R$ 45.740,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.740,94 
Total R$ 2.312.884,97  R$ 374.687,48 R$ 56.448,22 R$ 7.519,02 R$ 310.720,24 

O não recolhimento tempestivo da contribuição de R$ 310.720,24 já está sendo 

tratado em processo específico, a saber, TC 2.743/11 (Representação). 

Entretanto, sobre a divergência assinalada acima de R$ 110.441,12 foi feita citação 

ao responsável.   

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (FLS. 927): A defesa reconheceu a existência de erro 

nos demonstrativos contábeis e que o valor correto é o apurado pela Previdência 

Social, de R$ 310.720,24. Acrescentou estar reenviando peças contábeis. 

ANÁLISE : A defesa acostou listagem de empenhos (fls. 929-932) comprovando que 

retificou a contabilização da despesa, ficando em restos a pagar o valor de R$ 

310.720,24 para a previdência. 

Conforme exposição contida no item II.II foi acostado novo Anexo XII (fls. 871), 

demonstrando que a despesa empenhada foi alterada para R$ 25.146.872,29, valor 

este superior em R$ 111.866,09 ao evidenciado nos primeiros demonstrativos 

encaminhados, que foram utilizados como base de análise desta Corte de Contas, 

cujo resultado encontra-se consubstanciado no RTC 84/11. Esta alteração se deu 

em virtude deste apontamento, que acusou o não reconhecimento de despesa 

orçamentária devida ao RPPS do município. Portanto, saneado o apontamento. 
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II.XI. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NÃO RECOLHIDA AO INSS (ITEM 1.5.7. DO RTC 

84/11): 

- Base normativa: incs. I e II do art. 22 c/c inciso I alínea b do artigo 30 da Lei 

Federal nº 8.212/1991; 

Na análise inicial, foi dito que o total de despesa empenhada e liquidada pertinente 

às contribuições patronais devidas ao INSS relativas à Secretaria Municipal de 

Saúde (fls. 384) foi de R$ 288.425,40 e, entretanto, somente R$ 184.375,61 foi 

recolhido à autarquia federal, correspondendo a 64% do valor empenhado e 

liquidado, o que contraria os incs. I e II do art. 22 c/c inciso I alínea b do artigo 30 da 

Lei Federal nº 8.212/1991, que estabelece prazo certo para o recolhimento da 

contribuição (até o dia 20 do mês subseqüente ao da competência).   

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (FLS. 933): As justificativas são de que o recolhimento 

não foi feito em função de haver em tramitação processo judicial de recuperação de 

valores pagos indevidamente ao INSS (processo nº 2010.50.01.006112-6). O valor 

em revisão é de R$ 1.147.007,38 e a sentença foi favorável à Prefeitura, conforme 

demonstrado nas guias GFIP a partir de 05/2011. 

ANÁLISE : O defendente comprovou as suas alegações acostando sentença favorável 

ao Município proferida pela Justiça Federal (fls. 934-949) e guias emitidas pela 

Receita Federal, com competência em maio e junho/2011, cuja apuração do valor a 

pagar levou em conta a compensação de parte do valor mencionado. 

Consta também, à fl. 956, demonstrativo dos créditos a receber de 2011 

evidenciando a inscrição e movimentação de valores relacionados a esta 

compensação, sob rubrica “INSS a compensar processo judicial 2010.50.01.006112-

6”.  Assim, está saneado  o item. 

 

II.XII. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E ACÚMULO DE SALDO DE CONTA S DE ATIVO 

REALIZÁVEL E PASSIVO FLUTUANTE (ITEM 1.5.8. DO RTC 84/11): 

- Base normativa: Lei 4320/64, arts. 85, 87, 88, 89, 93, 101 a 105; 
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Em análise ao anexo XVII (fls. 152) e ao demonstrativo dos créditos a receber (fls. 

154) foi constatado que há diversas contas, dentre as quais as de consignações 

retidas de servidores e de terceiros, sem recolhimento a quem de direito ou 

recebimento/compensação, conforme o caso, se perpetuando no balanço 

patrimonial, gerando acúmulo de saldo, conforme demonstração: 

Rubricas Saldo inicial  Inscrições Baixas Saldo final 
Passivo 

Previdência Municipal R$ 56.370,68 R$ 403.842,79 R$ 369.378,12 R$ 90.835,35 
INSS Servidores R$ 66.709,60 R$ 459.851,10 R$ 398.402,22 R$ 128.158,48 
Contribuição Sindical R$ 13.534,22 R$ 29.297,49 R$ 24.444,61 R$ 18.387,10 
Consignações Banestes R$ 25.597,99 R$ 396.161,86 R$ 390.835,74 R$ 30.924,11 
ISS R$ 2.513,10 R$ 52.777,54 R$ 39.683,36 R$ 15.607,28 
Depósitos e Cauções Urb. Service R$ 5.027,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.027,00 
Depósitos e Cauções R$ 2.475,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.475,00 
Outros depósitos R$ 581,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 581,29 

Ativo 
Contribuições previdenciárias a receber R$ 7.649,85 R$ 27.677,31 R$ 27.676,38 R$ 7.650,78 
   

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (FLS. 954): Quanto ao ativo, a defesa informou que as 

Contribuições Previdenciárias a Receber de R$ 7.650,78 foram compensadas em 

30/06/2011 através da liquidação nº. 002213 (em anexo). 

Quanto às contas do passivo, foram dadas as seguintes explicações: 

− Consignações Banestes de R$ 30.924,11: desse valor, R$ 4.940.01 pertence a 

consignações dos funcionários do Fundo Municipal de Saúde; R$ 21.130,15 

pertence à consignação dos funcionários da Prefeitura; e R$ 4.853,95, pertence 

à consignação da folha do IPASBE. Em relação ao saldo total do final do 

exercício se deu em virtude do desconto ser feito em um mês e o pagamento 

sempre no mês seguinte, desta forma ao final de cada mês sempre existirá o 

saldo descontado no mês com vencimento para o mês seguinte. 

− Depósito e Cauções Urb. Service R$ 5.027,00 e Depósitos e Cauções R$ 

2.475,00: correspondem a valores solicitados aos fornecedores para 

participarem de determinada licitação, ficando à disposição dos mesmos assim 

que terminar o contrato, conforme nos faculta o artigo 56 da lei 8.666/93. 
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− Outros Depósitos R$ 581,29: a origem do saldo estava relacionada com erros de 

consolidação descritos em itens anteriores deste relatório. 

− ISS R$ 15.607,28: foi reconhecida uma falha em não gerar a receita de ISS no 

ato do pagamento; entretanto já foi providenciada adequação do sistema, pois 

ao realizar o pagamento onde o fornecedor apresenta desconto de ISS, 

imediatamente será reconhecida a receita, conforme demonstra o Anexo XVII 

Demonstrativo da Dívida Flutuante (em anexo). No caso do saldo existente 

corresponde às liquidações que ainda não foram pagas. 

− Contribuição Sindical R$ 18.387,10: Tal saldo permaneceu na conta, tendo em 

vista que o SINDSERVSINDICATO DOS SERV.PUBL. DE BOA ESPERANCA, 

demorou a apresentar o Código Sindical para que os valores fossem quitados. 

Foi informado que tal situação já foi regularizada pela entidade em questão, 

conforme demonstra o Anexo XVII, em que a conta contábil apresenta o saldo 

zerado. 

− Previdência Municipal de R$ 90.835,35: foi dito que, deste valor, R$ 9.004,56 

pertence às consignações dos funcionários do Fundo Municipal de Saúde e R$ 

81.830,79 pertence às consignações dos funcionários da Prefeitura. Durante o 

exercício de 2011 foram efetuados todos os pagamentos ao IPASBE, zerando, 

desta forma, o saldo da conta. 

− INSS Servidores de R$ 128.158,48: desse valor, R$ 78.632,66 pertence às 

consignações dos funcionários do Fundo Municipal de Saúde e R$ 49.525,82 

pertence às consignações dos funcionários da Prefeitura. Durante o exercício de 

2011 esses valores foram pagos ao INSS, sendo que o saldo existente hoje no 

Anexo XVII, para a conta, é de R$ 36.523,10. Tal saldo corresponde ao desconto 

da folha do dia 26/07/2011, com pagamento previsto entre os dia 05 a 10 de 

agosto, ocasião em que o saldo ficará zerado ate a geração da próxima folha. 

ANÁLISE : A defesa trouxe aos autos demonstrativos contábeis do exercício de 2011 

(fls. 956-958) que respaldam as suas alegações. Desta forma, a opinião é por 

acolher as justificativas. 
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II.XIII. CONTAS DE RECEITA COM TÍTULOS GENÉRICOS (ITEM 1.5.9. DO RTC 84/11): 

- Base normativa: Art. 127, VII da Res. TCEES 182/02; 

O Balancete da Receita Orçamentária (fls. 409) não está em acordo com o exigido 

pelo art. 127, VII da Res. 182/02, uma vez que há diversas contas que apresentam 

títulos genéricos, não estando, portanto, transparentes e dificultando a correta 

identificação dos recursos recebidos: 

Rubrica Descrição Valor 
417219900999 Outras Transf. União R$ 85.098,50 
417629900999 Outras Transf. Convênio Estado R$ 1.269.668,96 
424229900000 Outras Transf. Estado R$ 866.856,86 
424719900000 Outras Transf. Convênio União R$ 1.285.000,00 
424729900000 Outras Transf. Convênio Estado R$ 138.635,30 

 

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (FLS. 963): O interessado informou estar 

encaminhando o detalhamento das contas junto a esta defesa para que, então, seja 

possível identificar os recursos recebidos. 

ANÁLISE : A defesa acostou aos autos (fls. 964-965) detalhamento dos valores 

relativos a 2010 apartadamente aos relatórios contábeis. Acostou também (fls. 966-

969) Anexo X de 2011 demonstrando ter adotado providências para que o 

detalhamento esteja contemplado no corpo do demonstrativo contábil. Portanto, 

saneado  o item. 

 

II.XIV. BALANÇO PATRIMONIAL  

Em função de ter havido modificações nas demonstrações contábeis os saldos do 

balanço patrimonial de 2010 retificado ficaram nos seguintes valores (fls. 1.110): 

 
ATIVO FINANCEIRO  R$ 8.941.834,61  
   

Disponível  R$ 8.898.303,90  
   

Realizável  R$ 43.530,71  
  Saldo Exercício Anterior R$ 17.530,01   

  (+) Inscrições do Exercício R$ 167.953,17   

  (-) Baixas no Exercício (R$ 141.952,47)  
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ATIVO PERMANENTE  R$ 21.219.069,15  
   

Bens Móveis  R$ 6.113.675,32  
  Saldo Exercício Anterior R$ 5.116.606,04   

  (+) Aquisições do Exercício R$ 997.069,28   

   

Bens Imóveis  R$ 11.652.383,04  
  Saldo Exercício Anterior R$ 8.962.718,12   

  (+) Aquisições do Exercício R$ 2.689.664,92   
   

Bens de Natureza Industrial  R$ 13.562,40  
   

Almoxarifado  R$ 115.730,63  
  Saldo Exercício Anterior R$ 102.192,86   

  (+) Aquisições do Exercício R$ 2.190.948,67   

  (-) Baixas do Exercício (R$ 2.177.410,90)  
   

Dívida Ativa  R$ 1.575.770,77  
  Saldo Exercício Anterior R$ 1.416.348,10   

  (+) Inscrições no Exercício R$ 202.345,69   

  (-) Baixas por recebimento (R$ 42.923,02)  
   

Outros Créditos  R$ 1.747.946,99  
  Saldo Exercício Anterior R$ 1.785.338,43   

  (-) Baixas por recebimento (R$ 37.391,44)  
   

ATIVO REAL  R$ 30.160.903,76  
   

PASSIVO FINANCEIRO  R$ 2.604.777,89  
   

Restos a Pagar  R$ 2.191.897,25  
  Saldo Exercício Anterior R$ 3.206.704,54   

  (+) Inscrições no Exercício R$ 1.783.223,72   

  (-) Baixas no Exercício (R$ 2.798.031,01)  
   

Serviço da Dívida a Pagar  R$ 1.462,49  
   

Depósitos/Consignações  R$ 411.418,15  
  Saldo Exercício Anterior R$ 202.175,20   

  (+) Inscrições no Exercício R$ 2.117.081,69   

  (-) Baixas no Exercício (R$ 1.907.838,74)  
   

PASSIVO PERMANENTE  R$ 5.528.659,32  
   

Dívida Fundada Interna  R$ 5.528.659,32  
  Saldo Exercício Anterior R$ 5.369.405,36   

  (+) Inscrições no Exercício R$ 1.020.000,00   

  (-) Baixas no Exercício (R$ 860.746,04)  
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PASSIVO REAL  R$ 8.133.437,21  
ATIVO REAL LÍQUIDO  R$ 22.027.466,55  
PASSIVO TOTAL  R$ 30.160.903,76  

 

 

 

Demonstração da composição do Resultado Financeiro: 

Demonstração do Superávit Financeiro 

IPAS (Proc. TC 1.837/11, fls. 05) R$ 4.788.713,61 
Câmara (Proc. TC 1.398/11, fls. 24) R$ 0,00 
Fundo M. Saúde (Proc. TC 2.023/11, fls. 48) R$ 28.375,06 
Prefeitura R$ 1.519.968,05 

Total R$ 6.337.056,72 

 

 

 

III. APURAÇÃO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS  

O Relatório Técnico Contábil nº 84/2011 constatou o CUMPRIMENTO DOS LIMITES 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , com exceção do limite para manutenção e 

desenvolvimento do ensino, conforme quadros demonstrativos a seguir: 

  

III.I. LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO 

- Base Legal: Alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo 22 da Lei Complementar 

101/00. 

RESULTADO PATRIMONIAL

Ativo Real Líquido/2009 17.398.909,13R$          

(+) Superávit Patrimonial/2010 4.628.557,42R$            

(=) Ativo Real Líquido 22.027.466,55R$          

RESULTADO FINANCEIRO

Ativo Financeiro 8.941.834,61R$            

(-) Passivo Financeiro 2.604.777,89R$            

(=) Superávit Financeiro 6.337.056,72R$            
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PODER EXECUTIVO 
Total da despesa líquida com pessoal  R$ 11.187.890,82 

Receita corrente líquida – RCL  R$ 22.629.699,21 

% do total da despesa líquida com pessoal sobre a R CL 49,44% 

Limite legal (alínea “b” do inciso III do art. 20 da LRF) - <54%> R$ 12.220.037,57 

Limite prudencial (§ único do art. 22 da LRF) - <51,30%>  R$ 11.609.035,69 
 

 

III.II. LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL - CONSOLIDADA  - 

EXECUTIVO/LEGISLATIVO 

- Base Legal: Artigo 19, III, da Lei Complementar 101/00. 

 

EXECUTIVO/LEGISLATIVO 
Total da despesa consolidada com pessoal R$ 11.877.891,74 

Receita corrente líquida – RCL R$ 22.629.699,21 

% do total da despesa com pessoal sobre a RCL 52,49% 

Limite legal (inciso III do art. 19 da LRF) - <60%> R$ 13.577.819,53 

Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <57%> R$ 12.898.928,55 

 

III.III. APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL  

- Base Legal: art. 60, inc. XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição da República de 1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006) 

Receita de Transferência de Recursos do FUNDEB R$ 4.477.078,32 

DESCRIÇÃO APLICAÇÃO ENSINO TOTAL 

Valor mínimo a ser aplicado R$ 2.686.246,99 

Percentual mínimo a ser aplicado 60,00% 

Valor efetivamente aplicado R$ 3.007.753,86 

Percentual efetivamente aplicado 67,18% 
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III.IV. APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) 

- INDICATIVO DE IRREGULARIDADE : APLICAÇÃO DEFICITÁRIA EM MDE (Artigo 212 da 

Constituição da República Federativa do Brasil) 

Em análise preliminar foi constatado, a partir dos dados encaminhados, que a 

Administração Municipal teve déficit de aplicação em Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino de 0,73% da receita bruta de impostos, conforme 

demonstrado a seguir.  

Base de Cálculo – Receita Bruta de Impostos R$ 13.905.711,10 

DESCRIÇÃO APLICAÇÃO ENSINO TOTAL 

Valor mínimo a ser aplicado R$ 3.476.427,78 

Percentual mínimo a ser aplicado 25,00% 

Valor efetivamente aplicado R$ 3.374.927,27 

Percentual efetivamente aplicado 24,27% 

Déficit de aplicação (%) 0,73% 

Valor deficitário R$ 101.500,51 

Insta esclarecer que, por não serem pertinentes (arts. 11, 70 e 71 da Lei Federal 

9.394/96), não tomaram parte das despesas computáveis as subfunções 362 

(Ensino Médio – despesa liquidada de R$ 39.500,00) e 364 (Ensino Superior – 

despesa liquidada de R$ 94.000,00). Também não foram computadas as despesas 

liquidadas com Alimentação e Nutrição, no valor de R$ 199.015,09, classificadas 

indevidamente na subfunção 361, conforme apontamento 1.5.1. 

Para a apuração do valor aplicado pelo município foram consideradas as seguintes 

deduções: 

Aplicações efetuadas com recursos recebidos em transferência pelo 
FNDE e recursos de Convênios R$ 987.824,97 
Resultado líquido das transferências do FUNDEB R$ 1.883.247,16 
Receita de aplicação financeira de recursos de impostos vinculados 
ao ensino R$ 22.650,41 
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira 
de recursos de impostos vinculados ao ensino R$ 238.735,23 
Total R$ 3.132.457,77 

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (FLS. 970-975): A defesa solicitou que fosse revisto o 

valor deduzido na conta despesas com outras fontes de recursos vinculadas 
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(convênio, salário Educação, etc.) no valor de R$ 987.824,97, pois das contas 

bancárias que compõe esse valor existe a conta 16.065.849 – PMBE Convênio 

Transporte Escolar, com saldo inicial de R$ 85.544,10, que no dia 05/01/2010 

sustentou 07 pagamentos a titulo de restos a pagar processados de 2009 (OPs n° 

00025, 00026, 00027, 00029, 00030,00031 e 00039) no total de R$ 42.472,17.  

Prosseguiu solicitando que fosse considerado o saldo financeiro de R$ 328.036,02, 

disponível na fonte de recurso próprio, pois até a presente data entendia que o fato 

de existir tal quantia classificada como recursos próprios seriam por si só fator 

determinante para cumprir o saldo na conta contábil Restos a Pagar Processados. 

Alegou que a Administração da Prefeitura de Boa Esperança acreditava ter cumprido 

o limite de 25%, tal certeza argumentava-se, sobretudo pelo controle interno que era 

feito onde até então se trabalhava com as liquidações geradas e o saldo financeiro 

disponível para pagamento. Saldo esse que era considerado as contas vinculadas 

ao FUNDEB, e também o saldo existente nas contas de recursos próprios, desta 

forma equivocadamente ao final do exercício financeiro de 2010 acreditávamos ter 

cumprido de forma satisfatória o gasto com educação. Diante do RTC 84/2011, 

entendeu que ao final do exercício deveria ter transferido o saldo necessário para 

cobrir o resto a pagar processado. 

Diante dos fatos respeitosamente solicitou que seja considerado o saldo financeiro 

de R$ 328.036,02, disponível na fonte de recurso próprio, saldo esse determinante 

para cumprimento do limite 25%. Caso tal solicitação seja atendida, o gasto com 

educação passaria de 24,27 para 25,03%. 

Esclareceu que a administração em momento algum teve a intenção de descumprir 

ou desrespeitar o que determina o artigo 212 da C.F, apenas usou de um 

entendimento equivocado. Entende que não há que se falar em possível 

compensação entre o que foi aplicado a mais em 2009 e um possível déficit em 

2010, entretanto apenas gostaria de salientar que a Prefeitura de Boa Esperança 

sempre trabalhou de forma a permitir o perfeito andamento das atividades ligadas à 

educação, prova disto esta no valor gasto a mais em 2009, algo em torno de R$ 

301.890,59. 

Com o objetivo de sanar o item em questão, ao final do exercício de 2011, transferirá 

para as contas vinculadas ao FUNDEB, todo o saldo necessário para cobrir 
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possíveis restos a pagar processados, e estaremos utilizando uma planilha para 

cálculo semelhante à utilizada pelo TCE-ES, e dentro da realidade do município 

estaremos fazendo o possível para trabalhar com uma margem de gasto com 

educação em torno de 26%, para melhor atender as necessidades da educação em 

nosso município. 

ANÁLISE : De início cabe anotar que, conforme descrito no item II.II, o município 

encaminhou novo balancete da despesa retificando a ausência de contabilização de 

despesa previdenciária. Nota-se que a Secretaria de Educação está contemplada no 

rol de órgãos que sofreram acréscimos na despesa empenhada. Do total de R$ 

32.988,45 acrescidos ao órgão, R$ 2.879,39 foi classificado como despesa liquidada 

e o restante como não liquidada (R$ 30.109,06). Convém esclarecer que não há 

disponibilidade nas contas de recursos próprios da educação para acobertar os 

restos a pagar de R$ 32.988,45, estejam eles liquidados ou não. A apuração deste 

TCEES já havia deduzido R$ 238.735,23 de restos a pagar inscritos no exercício em 

função de a inscrição ter sido feita sem disponibilidade financeira de recursos 

vinculados ao ensino. 

Quanto às alegações da defesa, primeiramente foi solicitado que o saldo inicial da 

conta 16.065.849 (transporte escolar) fosse reduzido, reduzindo assim também a 

glosa, vez que parte deste recurso foi utilizada para pagamento de restos a pagar de 

exercício anterior. Esta alegação não foi comprovada por documentos. Entretanto, 

em consulta ao sistema SISAUD (documentação anexada a este relatório), foi 

identificado o pagamento de um total de R$ 42.472,17 em 05/01/10, relativo a 

transporte escolar, corroborando com as justificativas apresentadas, sendo 

pertinente a não dedução do valor. 

Em relação ao pedido para que fosse considerado o valor de R$ 328.036,02 como 

recursos próprios da educação, mesmo não constando em contas bancárias 

pertinentes, somos pelo não deferimento. O pedido da defesa visava acobertar uma 

despesa deduzida de R$ 238.735,23 referentes a restos a pagar processados sem 

cobertura financeira nas contas de recursos próprios da educação. Entretanto, a fls. 

976, a defesa trouxe documento que indica que pagou, em 2011, parte destes restos 

a pagar de 2010, em um total de R$ 36.975,97, com recursos próprios de outras 

contas bancárias do município (4.593-4 FPM e 2.993.699 ICMS). Considerando que 
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ter-se-ía o mesmo efeito se primeiro fosse feita a transferência para as contas de 

recursos próprios da educação e depois o pagamento, a opinião é por reduzir a 

glosa em R$ 36.975,97. 

Inseridas tais modificações, o resultado é o que segue: 

Base de Cálculo – Receita Bruta de Impostos R$ 13.905.711,10  
DESCRIÇÃO APLICAÇÃO ENSINO TOTAL 

Valor mínimo a ser aplicado R$ 3.476.427,78  
Percentual mínimo a ser aplicado 25,00% 
Valor aplicado conforme planilha fls. 847 R$ 3.374.927,27  
(+) Ajuste saldo inicial conta transporte escolar R$ 42.472,17  
(+) Ajuste restos a pagar pagos recursos próprios R$ 36.975,97  
Valor efetivamente aplicado R$ 3.454.375,41  
Percentual efetivamente aplicado 24,84%  
Déficit de aplicação (0,16%) (R$ 22.052,37)  

Conforme se observa da tabela acima, a aplicação em MDE não atingiu os 25% da 

receita base de cálculo. Conclui-se, assim, pela IRREGULARIDADE  deste item, 

tendo em vista o percentual deficitário de 0,16% em Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino, correspondendo a R$ 22.052,37, em desobediência ao art. 212 da 

Constituição da República de 1988. 

 

III.V. APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

- Base Legal: Artigo 77, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição da República de 1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

29/2000). 

 

Base de Cálculo – Receita Bruta de Impostos R$ 13.905.711,10 

DESCRIÇÃO APLICAÇÃO SAÚDE 

Valor mínimo a ser aplicado R$ 2.085.856,67 

Percentual mínimo a ser aplicado 15,00% 

Valor efetivamente aplicado R$ 2.556.565,30 

Percentual efetivamente aplicado 18,39% 
 

Quadro demonstrativo das deduções efetuadas na aplicação de recursos da saúde: 
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Aplicações efetuadas com recursos recebidos do Sistema Único de 
Saúde (SUS) R$ 2.218.415,40 
Aplicações efetuadas com recursos recebidos de Convênios R$ 614.987,79 
Receitas de aplicação financeira - contas bancárias da saúde R$ 37.265,36 
Restos a pagar inscritos sem disponibilidade financeira R$ 202.273,48 

Total R$ 3.072.942,03 

 

III.VI. REPASSE DE DUODÉCIMOS AO LEGISLATIVO  

- art. 29A, inc. I, c/c art. 29A § 2º, inc. I da Constituição da República de 1988 

Em análise à documentação, verificamos que foi repassado a título de duodécimo 

para o Poder Legislativo Municipal o valor de R$ 960.249,44 (Balanço Financeiro, fls. 

144). Entretanto, de acordo com as receitas registradas na Prestação de Contas do 

Exercício de 2009, foi apurado que o valor máximo admitido para repasse é de R$ 

959.720,48, conforme demonstração: 

 

Limite de Gasto Total do Poder Legislativo para o exercício de 2010, calculado a 

partir da Prestação de Contas do Exercício de 2009: 
 

Receitas Arrecadada e Contabilizada até 31 de dezem bro 
Item Conta Contábil Imposto 2009 

RECEITA TRIBUTÁRIA TOTAL R$ 716.150,28 
1 1.1.0.0.00.00 Receita Tributária Total R$ 716.150,28 

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS R$ 12.616.554,34 
2 1.7.2.1.01.02 FPM R$ 5.785.389,58 
3 1.7.2.1.01.05 ITR R$ 39.107,89 
4 1.7.2.1.01.12/ 1.7.2.2.01.04 IPI R$ 110.975,90 
5 1.7.2.1.09.01 ICMS - Desoneração Exportações R$ 79.393,68 
6 1.7.2.2.01.01/ 1.7.2.2.01.03 ICMS R$ 6.327.535,41 
7 1.7.2.2.01.02 IPVA R$ 247.222,70 
8 1.7.2.2.01.13 Contrib. Intrev. Dom. Econômico - CIDE R$ 26.929,18 

OUTRAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA R$ 377.587,88 
9 1.2.20.29.00 Contrib. P/ Cust. Ilum. Públ. R$ 327.502,50 
15 1.9.1.3.11.00 Multas e Juros de Mora - DA - IPTU R$ 11.176,20 
17 1.9.1.3.13.00 Multas e Juros de Mora - DA - ISS R$ 69,75 
18 1.9.3.1.00.00 Dívida Ativa Tributária R$ 38.839,43 

Total R$ 13.710.292,50 
% (Inciso I, art. 29A da Constituição da República de 1988) 7% 
Valor Limite a ser repassado R$ 959.720,48 
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Cálculo do valor excedente de repasse: 
 

Valor limite de repasse R$ 959.720,48 
Valor repassado R$ 960.249,44 
Excedente R$ 528,96  

 

Entretanto, como houve a devolução, por parte do Legislativo, de um valor de R$ 

10.444,27 (fls. 144), sugerimos apenas determinar  ao Chefe do Executivo, nos 

próximos exercícios, observância à regra constitucional quanto ao valor a ser 

repassado ao Legislativo.  

 

III.VII.  REMUNERAÇÃO  DE AGENTES POLÍTICOS 

- INDICATIVO DE IRREGULARIDADE : PAGAMENTO DE SUBSÍDIO AO VICE-PREFEITO 

EM VALOR SUPERIOR AO PERMITIDO EM LEI  (Base normativa: Lei Municipal 

1.352/08 e arts. 37, 29, V e 39, §4º da Constituição da República do Brasil de 

1988); 

A Lei Municipal 1.352/2008 (fls. 527) fixou os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito 

para a legislatura 2009-2012 em, respectivamente, R$ 8.224,00 e R$ 4.112,00. Da 

análise da ficha financeira do Prefeito (fls. 515), relativa ao exercício de 2010, foi 

aferido que as despesas com remuneração do agente político pagas no decorrer do 

exercício estiveram em conformidade com o mandamento legal. 

Entretanto, quanto ao Vice-Prefeito, constatou-se o pagamento a maior pertinente a 

1/3 de férias em ago/10 e a 13º salário (fls. 514), o que, além de não estar previsto 

na mencionada lei municipal, contraria o art. 39, § 4 º da Constituição da República: 

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de 
Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados 
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo 
de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação 
ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto 
no art. 37, X e XI.  

A seguir detalhamento do valor pago a maior: 

Remuneração do Vice-Prefeito 
Jan/10 R$ 4.112,00 
Fev/10 R$ 4.112,00 
Mar/10 R$ 4.112,00 
Abr/10 R$ 4.112,00 
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Mai/10 R$ 4.112,00 
Jun/10 R$ 4.112,00 
Jul/10 R$ 4.112,00 
Ago/10 R$ 5.482,67 
Set/10 R$ 4.112,00 
Out/10 R$ 4.112,00 
Nov/10 R$ 4.112,00 
Dez/10 R$ 4.112,00 

13º salário R$ 4.112,00 
Total Pago R$ 54.826,67  

Total Autorizado pela Lei 1.352/08  
12 x R$ 4.112,00 R$ 49.344,00 

Pagamento a maior R$ 5.482,67  

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (FLS. 977): A defesa alegou que o valor foi devolvido 

ao município, conforme comprovação anexada. 

ANÁLISE : A fls. 978 e 979 consta comprovação da devolução do valor de R$ 

5.482,70, efetuada em 04/08/2011, por meio de depósito bancário. Assim, SANEADO o 

apontamento. 

 

 

IV. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RR EO) E 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)  

O jurisdicionado cumpriu os prazos de encaminhamento dos relatórios a esta Corte 

de Contas, entretanto, foram-lhe encaminhados pareceres de alerta em função do: 

Não atingimento da meta bimestral de arrecadação em todos os bimestres/2010 

(procs. TC 3.336/10, 5.869/10, 7.313/10, 8.615/10, 118/11 e 1.062/11); 

Não atingimento do resultado nominal nos 1º e 2º bimestres/10 (procs.TC 3.336/10 e 

5.869/10); 

Não atingimento do resultado primário no 6º bimestre/10 (proc. TC 1.062/11); 

Atingimento do limite de alerta relativo aos gastos com pessoal do 1º semestre/10 

(proc. TC 7.330/10); 
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Atingimento do limite prudencial relativo aos gastos com pessoal do 2º semestre/10 

(proc. TC 1.086/11). 

 

 

 

V – CONCLUSÃO 

Considerando que a prestação de contas Anual (Processo TC 2.024/2011) foi 

analisada pela área técnica, o Sr. ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE foi 

citado e encaminhou a defesa que, após análise das justificativas e documentos 

apresentados, mostrou-se insuficiente para a elisão dos seguintes indicativos de 

irregularidades: 

− Não encaminhamento de extratos emitidos por instituições financeiras 

evidenciando saldo de 31/12/2010 (Art. 127, inc. III, alíneas c e d, da Res. 

TCEES 182/02); 

− Aplicação deficitária de R$ 22.052,37 (0,16%) em Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino - MDE (Art. 212 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988); 

Considerando que não houve irregularidades pertinentes ao Relatório de Gestão 

Fiscal e ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 

A opinião, quanto ao aspecto técnico-contábil, é pela REJEIÇÃO  das Contas 

pertinentes à Prefeitura Municipal de Boa Esperança, relativamente ao exercício 

financeiro de 2010, nos Termos do art. 78 da LC nº 32/93 c/c art. 126 da Resolução 

TC 182/02. 

Acrescenta-se, nos termos do art. 143 da Resolução TCEES 182/2002, sugestão 

para determinar ao Prefeito: 

− Observância à regra constitucional quanto ao valor a ser repassado ao 

Legislativo a título de duodécimos (art. 29A, inc. I e § 2º, inc. I da Constituição 

da República de 1988); 

− Encaminhar todos os extratos bancários do encerramento de cada exercício 

financeiro; bem como os dos meses subseqüentes, em que ocorreram as 



                                                 
Proc. TC: 2.024/2011 
 Fls.:                 1684            
Rub.: ____________ 

 

 

G:\5CT\2010\Município\Boa Esperança\Prefeitura\2011-2024_ITC-2011-8480.doc 
Rua José Alexandre Buaiz , 157 – Enseada do Suá Vitória, ES – CEP 29050-913 – Caixa Postal 246 – Telefone: (27) 3334-7600 – Telefax: (27) 3345-1533 – Site: http://www.tce.es.gov.br 

 

regularizações dos valores de débitos e créditos constantes das conciliações 

bancárias;  

 

À superior consideração. 

Vitória, 15 de dezembro de 2011. 

LENITA LOSS 
Controlador de Recursos Públicos 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR, 

PPJC 137/2012 
Processo TC:  2024/2011 
Assunto:   Prestação de Contas Anual 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Boa Esperança 
Responsável: Romualdo Antônio Gaigher MIlanese 

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 

Em síntese, trata-se de prestação de contas de governo por parte do Exmo. Prefeito 

do Município de Boa Esperança, Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, referente 

ao exercício financeiro de 2010. 

O procedimento foi instaurado perante esta Corte de Contas em 31/03/11, conforme 

relatado na Instrução Técnica Conclusiva nº. 8480/2011 (fls. 1659 a 1660). 

Por fim, os autos aportaram neste Parquet em 18/1/2012 para manifestação (fl. 

1698). 
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2 ANÁLISE 

Sob o ponto de vista processual, o feito encontra-se regularmente instruído e 

tramitando na forma da legislação aplicável em observância ao devido processo 

legal. 

Sob o ponto de vista material, finalizando a fase de instrução, a 5ª Controladoria 

Técnica concluiu pela permanência das seguintes irregularidades: 

Não encaminhamento de extratos emitidos por instituições financeiras 
evidenciando saldo de 31/12/2010 (Art. 127, inc. III, alíneas c e d, da Res. 
TCEES 182/02); 
 
Aplicação deficitária de R$ 22.052,37 (0,16%) em Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino - MDE (Art. 212 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988); 

No que tange ao não encaminhamento de extratos, após compulsar os autos, 

verifica-se que a documentação juntada pelo Responsável em sede de defesa (fls. 

1264 a 1641) não inclui os extratos relativos às oito contas mantidas junto ao Banco 

BANESTES, relacionadas às fls. 1660 e 1661, não sanando, portanto, as exigências 

previstas no art. 127, inciso III, alíneas c e d da Resolução TCE nº. 182/20021. 

Em relação à segunda irregularidade, de acordo com a Área Técnica não ficou 

comprovada a aplicação do percentual mínimo de 25% na manutenção e 

desenvolvimento do ensino, conforme previsto no art. 212 da Constituição Federal2 

(fl. 1679). O déficit de aplicação foi calculado em R$ 22.052,37, mostrando-se 

consentâneo com os fundamentos coligidos pela 5ª Controladoria Técnica. 

                                                 

1  Art. 127. Constituirão as contas do Prefeito:  

III –  termo de verificação de disponibilidades financeiras, devidamente assinado pelo gestor e por 
profissional responsável, evidenciando: 

c) conciliação dos saldos bancários e os respectivos extratos do encerramento do exercício, 
inclusive das contas com saldo contábil e bancário igual a zero; 

d)  extratos bancários dos meses subseqüentes, em que ocorreram as regularizações dos valores 
dos débitos e créditos constantes das conciliações; 

2
  Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida 
a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
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3 CONCLUSÃO 

Pelo exposto, encampando in totum o posicionamento da Área Técnica, o Ministério 

Público de Contas opina pela IRREGULARIDADE das contas prestadas, nos termos 

da Instrução Técnica Conclusiva nº 8480/2011 (fls. 1659 a 1684): 

Vitória, 17 de fevereiro de 2012. 

 

 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 
Procurador Especial de Contas 
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PROCESSO: 2024/2011   

ENTIDADE:  Município de Boa Esperança 

ASSUNTO:  Prestação de Contas Anual 

EXERCÍCIO:  2010 

RESPONSÁVEL:Romualdo Antônio Gaigher Milanese  

 

 

 

Senhor Presidente,  

Senhores Conselheiros, 

Senhor Procurador-Chefe do Ministério Público Especial de Contas. 

 

  

 

 

Trata-se de Prestação de Contas Anual do Município de Boa Esperança 

referente ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do Sr. 

Romualdo Antônio Gaiher Milanese. 

 

De acordo com o Relatório Técnico Contábil nº 084/11, às fls. 798/818, 

constatou-se a tempestividade da apresentação destas contas, a teor do 

estabelecido pela Resolução TC nº 182/02 e nos termos da Lei Federal nº 

4.320/64. Ademais, verificou-se que as demonstrações analisadas 

apresentavam inconsistências. 

 

Em Instrução Técnica Inicial n° 442/11, às fls. 851 /853, a 5ª CT sugeriu a 

notificação e citação do responsável para apresentação de documentos e 

justificativas face às inconsistências apontadas na análise contábil. 
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Fl.  

_____________ 
Kátia Gianordoli 

 

 

Devidamente notificado e citado, o atual gestor encaminhou as justificativas e 

documentos constantes às fls. 869/1641. 

 

Instada a se manifestar, a 5ª CT, após análise dos documentos apresentados e 

das justificativas do responsável, através da Instrução Técnica Conclusiva n° 

8480/2011, às fls. 1659/1684, opinou pela emissão de Parecer Prévio pela 

rejeição das contas do Município de Boa Esperança, relativamente ao exercício 

de 2010. 

 

O Ministério Público Especial de Contas, em parecer da lavra do Dr. Heron 

Carlos Gomes de Oliveira, às fls. 1699/1701, acompanhando o posicionamento 

da área técnica opinou pela irregularidade das contas apresentadas. 

 

É o relatório. 

 

Em     de março de 2012. 

 

 

JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL 
Conselheiro Relator 
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5ª CONTROLADORIA TÉCNICA 
 
 
 

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DA DEFESA 
MTD 18/2012 

 

 

PROCESSO TC: 2.024/2011 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA 

EXERCÍCIO: 2010 

INTERESSADO: ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE 
(2009-2012) 

CPF: 007.911.627-29 
Endereço: Rodovia Boa Esperança a São Mateus, s/n°,  km 
01, Sede, Boa Esperança - ES, CEP: 29.845-000. 

CONSELHEIRO RELATOR: JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL 

 

 

À Chefia da 5ª Controladoria Técnica, 

 

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente processo foi analisado pela área técnica, tendo sido o Prefeito Municipal 

citado (Instrução Técnica Inicial - ITI nº. 442/11, fls. 851-853) por diversos indicativos 

de irregularidades, dentre eles a aplicação deficitária em manutenção e 

desenvolvimento do ensino e a ausência de extratos bancários. 

A análise das justificativas apresentadas pelo responsável para tais itens resultou na 

opinião pela rejeição das contas (ITC 8.480/2011, fls. 1.659-1.694), tendo sido 

apurada uma deficiência de aplicação no ensino de R$ 22.052,37 (0,16%), 

contrariando o art. 212 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Posteriormente, o processo foi instruído com defesa oral apresentada pelo 

interessado, na Sessão Ordinária de 14/04/2012, com documentação acostada a fls. 

1711-1712 e 1714-1877. 
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De ordem da Controladoria Geral Técnica (fls. 1.884), os autos foram encaminhados 

a esta Unidade Técnica para análise.  

 

II. NÃO ENCAMINHAMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS COM SA LDO DE 

31/12/2010 (Art. 127, inc. III, alíneas c e d, da Res. TCEES 182/02). 

O Responsável foi notificado para encaminhar extratos emitidos por instituições 

financeiras evidenciando o saldo de 31/12/10, e respectivas conciliações, de TODAS 

as contas evidenciadas no Termo de Verificação do Disponível (fls. 157-159). 

Regularmente notificado, o responsável encaminhou documentos conforme fls. 

1.264-1.641. Da análise constatou-se que o atendimento foi parcial, uma vez que 

persistiu o não encaminhamento dos extratos bancários acompanhados de 

conciliações, datados de 31/12/2010, das seguintes contas que constam no Termo 

de verificação de Caixa: 12.734.125, 13.562.442, 14.506.869, 16.806.366, 

17.161.670, 17.522.731, 17.719.444, 18.037.911. 

ARGUMENTOS EM FACE DE DEFESA ORAL (FL. 1.714): O defendente esclareceu que os 

extratos apontados como faltantes na ITC não foram enviados anteriormente por 

entender que o encaminhamento não seria necessário em função de não haver 

saldo nas contas. Prosseguiu informando que as contas objeto de apontamento 

foram utilizadas na celebração de convênios junto ao Governo do Estado do Espírito 

Santo e solicitou que fosse acolhida esta justificativa e que fosse aceita a 

apresentação dos extratos bancários e documentos incluindo-os ao processo de 

prestação de contas. 

ANÁLISE : Foram encaminhadas cópias dos extratos, evidenciando saldo zero em 

31/12/10, conforme fls. 1.719-1.725, à exceção da conta 14.506.869. Portanto, foi 

PARCIALMENTE ATENDIDO O ITEM . 

A título de esclarecimento, convém anotar que o art. 127, III, c, da Res. TCEES 

182/02 é taxativo ao incluir a apresentação da cópia de extratos com saldo bancário 

zerado, conforme transcrição: 
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Art. 127. Constituirão as contas do Prefeito: [...] 

III – termo de verificação de disponibilidades financeiras, devidamente 
assinado pelo gestor e por profissional responsável, evidenciando: [...] 

c) conciliação dos saldos bancários e os respectivos extratos do 
encerramento do exercício,  inclusive das contas  com saldo contábil e 
bancário igual a zero ; [grifo nosso] 

 

III. APLICAÇÃO DEFICITÁRIA EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN TO DO 

ENSINO (Art. 212 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). 

Em análise preliminar foi constatado, a partir dos dados encaminhados, que a 

Administração Municipal teve déficit de aplicação em Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino de 0,73% da receita bruta de impostos, conforme 

demonstrado a seguir.  

Base de Cálculo – Receita Bruta de Impostos R$ 13.905.711,10 

DESCRIÇÃO APLICAÇÃO ENSINO TOTAL 

Valor mínimo a ser aplicado R$ 3.476.427,78 

Percentual mínimo a ser aplicado 25,00% 

Valor efetivamente aplicado R$ 3.374.927,27 

PERCENTUAL EFETIVAMENTE APLICADO  24,27% 

DÉFICIT DE APLICAÇÃO (%) 0,73% 

VALOR DEFICITÁRIO  R$ 101.500,51 

Após citação, a defesa solicitou (fls. 970-975) que fosse revisto o valor deduzido na 

conta despesas com outras fontes de recursos vinculadas (convênio, salário 

Educação, etc.) no valor de R$ 987.824,97, pois das contas bancárias que compõe 

esse valor existe a conta 16.065.849 – PMBE Convênio Transporte Escolar, com 

saldo inicial de R$ 85.544,10, que no dia 05/01/2010 sustentou 07 pagamentos a 

titulo de restos a pagar processados de 2009 (OPs n° 00025, 00026, 00027, 00029, 

00030,00031 e 00039) no total de R$ 42.472,17.  

Prosseguiu solicitando que fosse considerado o saldo financeiro de R$ 328.036,02, 

disponível na fonte de recurso próprio, pois até a presente data entendia que o fato 



Proc. TC 2.024/2011 
    Fls.:                 1889 
   Ass.: ____________ 

 

 

 

J:\TCE\2011-2024_MTD-2012.doc 
Rua José Alexandre Buaiz , 157 – Enseada do Suá Vitória, ES – CEP 29050-913 – Caixa Postal 246 – Telefone: (27) 3334-7600 – Telefax: (27) 3345-1533 – Site: http://www.tce.es.gov.br 
 

de existir tal quantia classificada como recursos próprios seriam por si só fator 

determinante para cumprir o saldo na conta contábil Restos a Pagar Processados. 

Alegou que a Administração da Prefeitura de Boa Esperança acreditava ter cumprido 

o limite de 25%, tal certeza argumentava-se, sobretudo pelo controle interno que era 

feito onde até então se trabalhava com as liquidações geradas e o saldo financeiro 

disponível para pagamento. Saldo esse que era considerado as contas vinculadas 

ao FUNDEB, e também o saldo existente nas contas de recursos próprios, desta 

forma equivocadamente ao final do exercício financeiro de 2010 acreditávamos ter 

cumprido de forma satisfatória o gasto com educação. Diante do RTC 84/2011, 

entendeu que ao final do exercício deveria ter transferido o saldo necessário para 

cobrir o resto a pagar processado. 

Diante dos fatos respeitosamente solicitou que seja considerado o saldo financeiro 

de R$ 328.036,02, disponível na fonte de recurso próprio, saldo esse determinante 

para cumprimento do limite 25%. Caso tal solicitação seja atendida, o gasto com 

educação passaria de 24,27 para 25,03%. 

Esclareceu que a administração em momento algum teve a intenção de descumprir 

ou desrespeitar o que determina o artigo 212 da C.F. apenas usou de um 

entendimento equivocado. Entende que não há que se falar em possível 

compensação entre o que foi aplicado a mais em 2009 e um possível déficit em 

2010, entretanto apenas gostaria de salientar que a Prefeitura de Boa Esperança 

sempre trabalhou de forma a permitir o perfeito andamento das atividades ligadas à 

educação, prova disto esta no valor gasto a mais em 2009, algo em torno de R$ 

301.890,59. 

Com o objetivo de sanar o item em questão, ao final do exercício de 2011, transferirá 

para as contas vinculadas ao FUNDEB, todo o saldo necessário para cobrir 

possíveis restos a pagar processados, e estaremos utilizando uma planilha para 

cálculo semelhante à utilizada pelo TCE-ES, e dentro da realidade do município 

estaremos fazendo o possível para trabalhar com uma margem de gasto com 

educação em torno de 26%, para melhor atender as necessidades da educação em 

nosso município. 

Em análise a tais argumentações, foi dito que, em consulta ao sistema SISAUD 

(documentação anexada a este relatório), foi identificado o pagamento de um total 



Proc. TC 2.024/2011 
    Fls.:                 1890 
   Ass.: ____________ 

 

 

 

J:\TCE\2011-2024_MTD-2012.doc 
Rua José Alexandre Buaiz , 157 – Enseada do Suá Vitória, ES – CEP 29050-913 – Caixa Postal 246 – Telefone: (27) 3334-7600 – Telefax: (27) 3345-1533 – Site: http://www.tce.es.gov.br 
 

de R$ 42.472,17 em 05/01/10, pertinentes a restos a pagar de 2009, relativo a 

transporte escolar, corroborando com as justificativas apresentadas, sendo 

pertinente a não dedução do valor. 

Em relação ao pedido para que fosse considerado o valor de R$ 328.036,02 como 

recursos próprios da educação, mesmo não constando em contas bancárias 

pertinentes, somos pelo não deferimento. O pedido da defesa visava acobertar uma 

despesa deduzida de R$ 238.735,23 referentes a restos a pagar processados sem 

cobertura financeira nas contas de recursos próprios da educação. 

Pela documentação encaminhada (fls. 976), foi pago, em 2011, parte destes restos a 

pagar de 2010, em um total de R$ 36.975,97, com recursos próprios de outras 

contas bancárias do município (4.593-4 FPM e 2.993.699 ICMS). Considerando que 

ter-se-ía o mesmo efeito se primeiro fosse feita a transferência para as contas de 

recursos próprios da educação e depois o pagamento, a opinião é por reduzir a 

glosa em R$ 36.975,97. 

Inseridas tais modificações, o resultado apurado foi o seguinte: 

Base de Cálculo – Receita Bruta de Impostos R$ 13.905.711,10  
DESCRIÇÃO APLICAÇÃO ENSINO TOTAL 

Valor mínimo a ser aplicado R$ 3.476.427,78  
Percentual mínimo a ser aplicado 25,00% 
Valor aplicado conforme planilha fls. 847 R$ 3.374.927,27  
(+) Ajuste saldo inicial conta transporte escolar R$ 42.472,17  
(+) Ajuste restos a pagar pagos recursos próprios R$ 36.975,97  
Valor efetivamente aplicado R$ 3.454.375,41  
PERCENTUAL EFETIVAMENTE APLICADO  24,84% 
DÉFICIT DE APLICAÇÃO (0,16%) (R$ 22.052,37) 

Conforme se observa da tabela acima, a aplicação em MDE não atingiu os 25% da 

receita base de cálculo. Assim, concluiu-se pela IRREGULARIDADE deste item, tendo 

em vista o percentual deficitário de 0,16% em Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino, correspondendo a R$ 22.052,37, em desobediência ao art. 212 da 

Constituição da República de 1988. 

ARGUMENTOS EM FACE DE DEFESA ORAL (FL. 1.715): O interessado informou que pagou 

restos a pagar de 2010 em 2011 utilizando-se de recursos próprios de outras contas 

bancárias do município, que não as de recursos próprios da educação. 
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Desta forma, apesar de em 31/12/2010 ter ficado R$ 238.735,23 de restos a pagar 

da educação sem cobertura nas contas próprias do ensino, e por isto objeto de 

glosa, alega que o efetivo pagamento foi efetuado utilizando-se de recursos próprios 

de outras contas do município, não vinculadas ao ensino, funcionando como uma 

transferência de recursos para a educação. Assim, dos pagamentos de restos a 

pagar nessa condição, além dos R$ 36.975,97 já considerados por esta Corte de 

Contas, informou ter identificado os seguintes pagamentos a mais: 

- Restos a pagar da educação de 2010 pagos em 2011 com recursos da conta 

2.993.699 PMBE/ICMS/DIVERSOS: R$ 1.631,24; 

- Consignações relativas a empenhos liquidados da educação de 2010 pagas em 

2011 com recursos da conta 4.593-4 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 

MUNICIPIOS: R$ 21.041,60 (R$ 19.874,20 + R$ 7,98 + R$ 463,77 + R$ 164,82 + R$ 

530,83, referentes a Ordens de Pagamentos 13/2011, 50/2011, 55/2011, 57/2011, 

167/2011); 

Prosseguiu informando que, com a adição destes valores, a aplicação passa a R$ 

3.477.271,69 correspondentes a 25,006% da receita base de cálculo. Ainda relativo 

aos gastos com educação afirmou que é sabido que muitas despesas acontecem em 

prol da educação, mas não são classificadas contabilmente e automaticamente 

escapam da mensuração, quais sejam: 

1) Recolhimento de Lixo das Unidades Escolares; 

2) Servidores da Secretaria de Obras que por períodos ficam à disposição da 

secretaria de educação realizando manutenção preventiva e corretiva das unidades; 

3) Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que cuidam da Jardinagem 

das unidades escolares dentre outras; 

4) Serviços contratados pela municipalidade de manutenção preventiva e corretiva 

de eletricidade e eletrodomésticos em geral, com os quais são atendidas todas as 

unidades escolares. 
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Solicitou, apresentadas as justificativas e documentos necessários à elucidação das 

supostas irregularidades, pelo recebimento das mesmas, uma vez que tempestivas, 

e pelo seu acolhimento como respostas hábeis a justificar a INSTRUÇÃO TÉCNICA 

CONCLUSIVA ITC 8482/2011 / PROCESSO: TC 2.024/2011, considerando, ao final, 

regular a Prestação de Contas do exercício de 2010. 

ANÁLISE : Conforme demonstrado nas planilhas à fls. 846-847, ficou em restos a 

pagar liquidados da educação, provenientes da despesa computável, um valor total 

de R$ 272.856,56, sendo que havia um saldo vinculado em contas bancárias de R$ 

34.121,33, ficando, portanto, sem cobertura financeira, o valor de R$ 238.735,23, 

motivo de glosa em observância ao art. 19 da Resolução TCEES 195/2004. 

De acordo com a documentação acostada (fls. 1.727-1.756) a defesa comprovou 

que pagou restos a pagar de 2010 da educação, a expensas de contas não 

vinculadas, no valor de R$ 38.607,21 (R$ 36.975,97 já considerados na ITC mais R$ 

1.631,24 da defesa oral). Para o pagamento, ao invés dos recursos das contas 

vinculadas, foram usados os de contas que recebem recursos do ICMS e do FPM, 

de nºs 2.993.699 e 4.593-4, cujos saldos em 31/12/10 eram, respectivamente, R$ 

74.861,24 (fls. 1.572) e R$ 114.639,28 (fls. 1.407). Em função de o Jurisdicionado 

comprovadamente ter angariado outros recursos próprios, que não os de contas 

vinculadas, para o pagamento destes restos a pagar a justificativa foi aceita. 

Entretanto, convém esclarecer que para não haver glosa o procedimento correto é 

dotar, em 31/12/10, as contas vinculadas à educação de recursos suficientes para 

acobertar os restos a pagar do exercício. Desta forma, a opinião é por recomendar 

ao Município que adote providências neste sentido (art. 19 da Resolução TCEES 

195/2004). 

Quanto ao restante do valor solicitado para ser adicionado (R$ 21.041,60), nota-se, 

pela documentação encaminhada (fls. 1.757-1.877), que não se trata de pagamento 

de restos a pagar, mas de despesas extra-orçamentárias, relativas a consignações 

retidas de servidores. Tais pagamentos não constam nos restos a pagar de 2010 e, 

em assim sendo, não foram glosados. Se forem adicionados, neste momento, 
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contarão em duplicidade, como despesa aplicada na educação, de maneira que o 

pedido efetuado pelo defendente não pode ser aceito. 

Feitas tais considerações, a aplicação ficou em 24,85%, deficiente em 0,15% (R$ 

20.421,13) conforme demonstração. Portanto, NÃO FOI SANEADO O ITEM . 

Base de Cálculo – Receita Bruta de Impostos R$ 13.905.711,10  
DESCRIÇÃO APLICAÇÃO ENSINO TOTAL 

Valor mínimo a ser aplicado R$ 3.476.427,78  
Percentual mínimo a ser aplicado 25,00% 
Valor aplicado conforme planilha fls. 847 R$ 3.374.927,27  
(+) Ajuste saldo inicial conta transporte escolar R$ 42.472,17  
(+) Ajuste restos a pagar pagos recursos próprios R$ 38.607,21  
Valor efetivamente aplicado R$ 3.456.006,65  
PERCENTUAL EFETIVAMENTE APLICADO  24,85% 
DÉFICIT DE APLICAÇÃO  0,15% 
 

 

IV - CONCLUSÃO 

Foram examinados os argumentos e documentos tragos pelo interessado em face 

da defesa oral apresentada por ocasião do julgamento da Prestação de Contas 

Anual e a opinião é pela REJEIÇÃO das contas, nos termos do art. 78 da LC nº 

32/93 c/c art. 126 da Resolução TC 182/02, em função de: 

− Não encaminhamento do extrato bancário demonstrando o saldo de 31/12/2010 

da conta Banestes nº. 14.506.869 (Art. 127, inc. III, alíneas c e d, da Res. 

TCEES 182/02); 

− Aplicação deficitária de R$ 20.421,13 (0,15%) em Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino - MDE (Art. 212 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988); 

Acrescenta-se opinião por recomendar ao município observância ao art. 19 da 

Resolução TCEES 195/2004. 

Vitória-ES, 31 de maio de 2012. 

LENITA LOSS 
Auditor de Controle Externo 



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                                

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
3ª Procuradoria Especial de Contas 
Gabinete do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira 
 

 

___________________________________________________________________________________________
___ 

Ministério Público de Contas 
Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 

CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7600 
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Proc.TC-2024/11 
Fl. 1904  

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR, 

PPJC 1007/2013 

Processo TC:   2024/2011 
Assunto:   Prestação de Contas Anual 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Boa Esperança  
Exercício:  2010 
Responsáveis: Romualdo Antônio Gaigher Milanese 

O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de 

Contas, no exercício de suas atribuições institucionais, com fundamento no 

inciso II do art. 55 da Lei Complementar nº 621/20121, no art. 84 da Resolução 

TC 182/20022 e no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar estadual nº 

451/20083, analisando todo o teor processado, verifica-se que a Manifestação 

Técnica Despacho-14/2012, encartada às fls. 1895 e 1900, dos presentes 

autos, é consentânea com a situação fática dos autos, não havendo outros 

argumentos a serem acrescidos pelo parquet, de forma que pugna pela 

REJEIÇÃO das contas do senhor Romualdo Antônio Gaigher Milanese, 

frente à Prefeitura Municipal de Boa Esperança, no exercício de 2010, 

manifestando para que seja o responsável condenado ao pagamento de 

MULTA, dosada de acordo com as legislações desta Corte de Contas. 

Vitória, 04 de junho de 2013. 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador Especial de Contas 

                                                 
1
  Art. 55. São etapas do processo: 

[...] 
II – o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, nas hipóteses previstas em lei ou no Regimento 
Interno; 

2
  Art. 84. Os processos submetidos à apreciação do Tribunal, após a manifestação conclusiva do corpo funcional, 

serão encaminhados à Procuradoria de Justiça de Contas junto ao Tribunal para emissão de Parecer, no prazo de 
até trinta dias, prorrogável por igual período, por uma única vez, por proposta do Procurador-Chefe ao Plenário, 
contados da data do recebimento dos autos na secretaria. 

3
   Art. 3º Compete aos Procuradores Especiais de Contas, além de outras atribuições estabelecidas na Norma 

Interna do Ministério Público Especial de Contas: 
[...] 
II - emitir parecer escrito em todos os processos sujeitos à apreciação do Tribunal na forma que dispuser a Norma 
Interna do Ministério Público Especial de Contas e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, com exceção dos 
processos administrativos internos; 
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PROCESSO:  2024/2011  

ENTIDADE:  Município de Boa Esperança 

ASSUNTO:  Prestação de Contas Anual 

EXERCÍCIO:  2010 

RESPONSÁVEL: Romualdo Antônio Gaigher Milanese  

 

 

 

Senhor Presidente,  

Senhores Conselheiros, 

Senhor Procurador-Chefe do Ministério Público Especial de Contas. 

 

  

 

Trata-se de Prestação de Contas Anual do Município de Boa Esperança referente ao 

exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Romualdo Antônio 

Gaigher Milanese. 

 

De acordo com o Relatório Técnico Contábil nº 084/11, às fls. 798/818, constatou-se 

a tempestividade da apresentação destas contas, a teor do estabelecido pela 

Resolução TC nº 182/02 e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64. Ademais, 

verificou-se que as demonstrações analisadas apresentavam inconsistências. 

 

Em Instrução Técnica Inicial n° 442/11, às fls. 851/853, a 5ª CT sugeriu a notificação 

e citação do responsável para apresentação de documentos e justificativas face às 

inconsistências apontadas na análise contábil. 

 

Devidamente notificado e citado, o atual gestor encaminhou as justificativas e 

documentos constantes às fls. 869/1641. 
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Instada a se manifestar, a 5ª CT, após análise dos documentos apresentados e das 

justificativas do responsável, através da Instrução Técnica Conclusiva n° 8480/2011, 

às fls. 1659/1684, opinou pela emissão de Parecer Prévio pela rejeição das contas 

do Município de Boa Esperança, relativamente ao exercício de 2010. Mantendo-se 

os seguintes indicativos de irregularidades: 

 

 - Não encaminhamento de extratos emitidos por instituições financeiras 

evidenciando saldo de 31/12/2010 (Art. 127, inc. III, alíneas c e d, da Res. TCEES 

182/02); 

 

- Aplicação deficitária de R$ 22.052,37 (0,16%) em Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino - MDE (Art. 212 da CF/88); O valor efetivamente aplicado foi R$ 

3.374.927,27 (três milhões, trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e vinte e 

sete reais e vinte e sete centavos). 

 

O Ministério Público Especial de Contas, em parecer da lavra do Dr. Heron Carlos 

Gomes de Oliveira, às fls. 1699/1701, acompanhando o posicionamento da área 

técnica opinou pela irregularidade das contas apresentadas. 

 

É o relatório. 

 

Em 10 de abril de 2012. 

 

 

JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL 
Conselheiro Relator 
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V O T O  

 

 

Passo à análise dos indicativos de irregularidades enfrentados pelo corpo técnico e 

corpo ministerial, após a devida instrução dos autos: 

 

 

A) Não encaminhamento de extratos bancários com saldo de 31/12/2010 

(item 1.1.2 do RTC 84/11): 

 

 

Em análise das contas apresentadas pelo Município de Boa Esperança, observou a 

equipe técnica que não foram encaminhados os extratos emitidos por instituições 

financeiras evidenciando o saldo de 31/12/2010 e respectivas conciliações de todas 

as contas evidenciados no Termo de Verificação. 

 

O Responsável encaminhou os documentos de fls. 1264/1641 que após análise da 

equipe técnica, concluiu-se que não houve o encaminhamento dos extratos 

bancários acompanhados de conciliações de algumas contas que apresentavam 

saldo contábil zero, sugerindo, desta forma, a mantença da irregularidade. 

 

Em sede de defesa oral, argumentou o Responsável que os extratos faltantes não 

foram encaminhados a esta Corte de Contas por entender que não seriam 

necessários em razão de não haver saldo nas contas, acostando naquela 

oportunidade os referidos extratos. 

 

A equipe técnica analisando os documentos (fls. 1719 a 1725) verificou que à 

exceção da conta nº 14.506.869 os demais extratos das contas foram acostados, 

porém entende que permanece a irregularidade por não ter atendido plenamente. 
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O objetivo primordial da conciliação de contas bancárias é o de confrontar o saldo do 

extrato bancário com o saldo registrado na contabilidade, quando se observa os 

ajustes necessários à identificação de prováveis inconsistências. 

 

Compulsando os autos, observo que no caso concreto, a ausência do único extrato 

referente à conta nº 14.506.869 não foi imprescindível ao exame da integralidade 

das contas, não sendo apontada nenhuma inconsistência do saldo, revelando, ser a 

presente inconsistência meramente formal motivo pelo qual, ao meu sentir, não 

enseja, por si só, a rejeição das contas apresentadas. 

 

Outrossim, recomenda-se ao chefe do executivo que nas futuras prestações de 

contas, sejam encaminhados todos os extratos bancários e suas respectivas 

conciliações de todas as contas evidenciadas no Termo de Verificação do Disponível 

em conformidade com o disposto no artigo 127, inc. III, alíneas c e d da Res. TCEES 

182/02, inclusive àquelas em que não hajam saldo. 

 

 

B) Aplicação deficitária de R$ 22.052,37 (0,16%) em Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino – MDE (Art. 212 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988): 

 

 

A equipe técnica constatou, em análise inicial, que o Município aplicou 24,27% das 

receitas de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino, não cumprindo 

o preceito constitucional, conforme tabela demonstrativa a seguir: 

 
 
 

Base de Cálculo – Receita Bruta de Impostos R$ 13.905.711,10 

DESCRIÇÃO APLICAÇÃO ENSINO TOTAL 

Valor mínimo a ser aplicado  R$3.476.427,78 

Percentual mínimo a ser aplicado 25,00% 

Valor efetivamente aplicado  R$3.374.927,27 

Percentual efetivamente aplicado  24,27% 
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Fonte: RTC 84/11 

 
 
 
 
O responsável argumentou, em síntese, que fosse revisto o valor deduzido na conta 

despesas como convênio, salário educação, etc. Acrescentou que em sendo 

considerado o saldo financeiro disponível na fonte de recurso próprio por si só é 

fator determinante para cumprir o saldo na conta contábil Restos a pagar 

Processados. 

 

Fez menção que não houve qualquer intenção de descumprir ou desrespeitar o 

limite constitucional a ser aplicado na Educação, ressaltando, ainda, que no 

exercício de 2009 foi aplicado percentual maior do que o determinado. Ao final, 

informou que ao final do exercício de 2011, transferirá para as contas vinculadas ao 

FUNDEB todo o saldo necessário para cobrir possíveis restos a pagar processados, 

fazendo o possível para trabalhar com uma margem de gasto com educação em 

torno de 26%. 

 
A equipe técnica, ao seu turno, ao enfrentar a questão, acolheu parte dos 

argumentos colacionados pelo responsável concluindo ao final que houve o 

município aplicou o percentual de 24,84% em educação. 

 

Em defesa oral, o responsável alegou que pagou restos a pagar de 2010 em 2011 

utilizando recursos próprios de outras contas bancárias do Município. Afirma eu com 

a adição dos valores a aplicação na educação corresponde a 25,006% da receita 

base de cálculo, para tanto acosto documentos. 

 

Instada a se manifestar, a unidade técnica verificou que a defesa comprovou que 

pagou restos a pagar de 2010 da educação  a expensas de outras contas não 

vinculada já consideradas na ITC e mais um valor de R$ 1.631,24 mencionado na 

defesa oral. 
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Ressalta a unidade técnica que para que não haja glosa o procedimento correto é 

dotar em 31/12/10 as contas vinculadas à educação recursos suficientes para 

acobertar os restos a pagar do exercício. 

 

De outra banda, em relação ao valor de R$ 21.041,60 solicitado para ser adicionado 

como despesas de educação, não se refere o mesmo a restos a pagar e sim de 

despesas extraorçamentárias relativas a consignações retidas de servidores. 

Esclarece que se forem adicionados contarão em duplicidade como despesa 

aplicada na educação. 

 

Diante dos fatos concluiu a unidade técnica que o Município de Boa Esperança 

efetivamente aplicou o percentual de 24,85% na Educação gerando um déficit de 

0,15%. 

 

Compulsando os autos, observei que restou demonstrado que o Município de Boa 

Esperança aplicou o percentual de 24,85% das receitas de impostos na Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino, o que constituiria violação ao art. 212 da Constituição 

da República. 

 

Não obstante, em situações excepcionais, derivadas da aplicação do princípio da 

insignificância, esta Corte de Contas tem relevado irregulares de natureza contábil, 

especificamente no tocante a não aplicação mínima em determinada atividade 

estatal, como se depreende do Parecer Prévio nº 67/2010, com a recomendação de 

aprovação, prolatado nos autos do processo nº 3186/2008, referente ao Município 

de Pedro Canário, exercício 2003, que reformou decisão anterior pela rejeição das 

contas, sob o fundamento da não caracterização das situações elencadas no art. 59 

da Lei Complementar nº 32/93. 

 

No mesmo sentido, trago à colação o precedente mais relevante acerca da temática 

em discussão, estabelecido no processo TC nº 1873/2006, referente à Prestação de 

Contas Anual, exercício 2005, do Estado do Espírito Santo, em que o eminente 

Conselheiro Mário Moreira consignou em seu voto: 
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“Entendo, ante tudo que foi exposto, que o Governo não aplicou 

nas Ações de Saúde, o percentual mínimo exigido, resultando 

num percentual a menor de 0,04%. Tenho, no entanto, como 

relevada a irregularidade, dado o ínfimo percentual a menor”. 

 

Naquele julgamento, acolhido pelo Plenário, o Conselheiro relator relevou a 

irregularidade referente a não aplicação mínima do percentual de 12% nas ações e 

serviços públicos de saúde, consubstanciado no Parecer Prévio nº 124/2006 pela 

aprovação das contas do Governo do Estado. 

 

No caso em exame, o Município de Boa Esperança aplicou, efetivamente, 24,85% 

das receitas de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o que 

significa um percentual a menor da ordem de 0,15%, o que representa o valor de R$ 

20.421,13.  

 

De mais a mais, oportuno consignar que o Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese 

em frente ao Poder Executivo, vem demonstrando bons resultados na aplicação dos 

recursos com Educação e Saúde, no período de 2009 a 2012, com percentuais 

superiores ao estabelecido pelo texto constitucional (Educação 25% e saúde 15%), 

a saber: 

 

 Processo TC 2532/2010 – Exercício 2009 – aplicação de 27,27% na 

Educação e 20,28% na Saúde; 

 Processo TC 2024/11 – Exercício 2010 – aplicação de 18.39% na Saúde; 

 Processo TC 1852/12 – Exercício 2011 – aplicação de 26,72% na 

educação e 20,80% na saúde e, 

 Processo TC 3340/2013 – Exercício 2012 – aplicação de 34,56% na 

educação e 21,51% na saúde. 

 

Assim, em que pese a existência da irregularidade na aplicação mínima das receitas 

de impostos na educação no exercício de 2010, considero o percentual faltante 
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como ínfimo, quando realizado o cotejo com os demais elementos dos autos, a 

ponto de não justificar a gravosa decisão pela rejeição das contas. 

 

Diante do exposto, divergindo do entendimento exarado pelo corpo técnico e do 

parecer do Ministério Público Especial de Contas, em parecer da lavra do Dr. Heron 

Carlos Gomes de Oliveira, VOTO com base no Art. 80, II da LC 621/12 pela emissão 

de Parecer Prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVA da Prestação de Contas 

Anual do Município de Boa Esperança, referente ao exercício de 2010, sob a 

responsabilidade do Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, a ser 

encaminhado ao Poder Legislativo municipal, nos termos da Constituição da 

República, com a ressalva referente a não aplicação do percentual mínimo de 25% 

em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 

 

Ato contínuo, com o fito de aperfeiçoar a gestão pública do município, a partir das 

inconsistências e impropriedades verificadas na presente prestação de contas, 

VOTO pela expedição da DETERMINAÇÂO ao atual gestor que: 

 

a) Que sejam encaminhados todos os extratos bancários e suas respectivas 

conciliações de todas as contas evidenciadas no Termo de Verificação do 

Disponível em conformidade com o disposto no artigo 127, inc. III, alíneas “c” 

e “d” da Res. TCEES 182/02, inclusive àquelas em que não hajam saldo. 

 

b) Que implante mecanismo de controle mensal de acompanhamento e 

gerenciamento das receitas e despesas das ações de manutenção e 

desenvolvimento do ensino, de modo a evitar intercorrências que inviabilizem 

o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal. 

 

É como voto.  Arquive-se. 

 
Em     de junho de 2014. 

 

JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL 
Conselheiro Relator 
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COMUNICAÇÃO DE PLENÁRIO 
 
 

Senhor Presidente, 

Senhores Conselheiros, 

Senhor Procurador Geral do Ministério Público Especial de Contas, 

                                

 

Trago ao conhecimento deste Plenário que em Sessão Ordinária realizada no dia 15 

de maio próximo passado, proferi voto nos autos do TC 2024/2011 que trata da 

Prestação de Contas Anual do Município de Boa Esperança, referente ao exercício 

de 2010 sob a responsabilidade do Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, pela 

APROVAÇÃO COM RESSALVA com espeque no Art. 80, II da LC 621/12. 

 

Em razão da necessidade de aperfeiçoamento da gestão pública do Município, 

acompanhando o entendimento técnico, proferi DETERMINAÇÃO ao atual gestor no 

sentido de que: 

 

“a) Que sejam encaminhados todos os extratos bancários e suas 

respectivas conciliações de todas as contas evidenciadas no Termo de 

Verificação do Disponível em conformidade com o disposto no art. 127, 

inc. III, alíneas “c” e “d” da Res. TCEES 182/02, inclusive àquelas em que 

não hajam saldo”. 

 

Posteriormente, reanalisando o voto, observei que havia menção a Resolução TC nº 

182/2002 ora revogada, nesse quadrante verifico estarmos diante de erro material e 

submeto à apreciação deste Plenário quanto à exclusão do item “a” constante da 

Determinação integrante do voto ora tratado. 

 

Em 02 de setembro de 2014. 

 

JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL 
Conselheiro Relator 
 



PARECER PRÉVIO TC-045/2014 - PLENÁRIO 

 

 

PROCESSO             - TC-2024/2011 

JURISDICIONADO  - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA 

ASSUNTO                - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2010 

RESPONSÁVEL      - ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE  

 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010 

- 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM 

RESSALVA - 2) DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR. 

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL: 

 

Trata-se de Prestação de Contas Anual do Município de Boa Esperança referente 

ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Romualdo Antônio 

Gaigher Milanese. 

 

De acordo com o Relatório Técnico Contábil nº 084/11, às fls. 798/818, constatou-

se a tempestividade da apresentação destas contas, a teor do estabelecido pela 

Resolução TC nº 182/02 e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64. Ademais, 

verificou-se que as demonstrações analisadas apresentavam inconsistências. 
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Em Instrução Técnica Inicial n° 442/11, às fls. 851/853, a 5ª CT sugeriu a 

notificação e citação do responsável para apresentação de documentos e 

justificativas face às inconsistências apontadas na análise contábil. 

 

Devidamente notificado e citado, o atual gestor encaminhou as justificativas e 

documentos constantes às fls. 869/1641. 

 

 

Instada a se manifestar, a 5ª CT, após análise dos documentos apresentados e 

das justificativas do responsável, através da Instrução Técnica Conclusiva n° 

8480/2011, às fls. 1659/1684, opinou pela emissão de Parecer Prévio pela 

rejeição das contas do Município de Boa Esperança, relativamente ao exercício de 

2010. Mantendo-se os seguintes indicativos de irregularidades: 

 

 - Não encaminhamento de extratos emitidos por instituições financeiras 

evidenciando saldo de 31/12/2010 (Art. 127, inc. III, alíneas c e d, da Res. TCEES 

182/02); 

 

- Aplicação deficitária de R$ 22.052,37 (0,16%) em Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino - MDE (Art. 212 da CF/88); O valor efetivamente 

aplicado foi R$ 3.374.927,27 (três milhões, trezentos e setenta e quatro mil, 

novecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos). 

 

O Ministério Público Especial de Contas, em parecer da lavra do Dr. Heron Carlos 

Gomes de Oliveira, às fls. 1699/1701, acompanhando o posicionamento da área 

técnica opinou pela irregularidade das contas apresentadas. 

 

É o relatório. 
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V O T O  

 

 

Passo à análise dos indicativos de irregularidades enfrentados pelo corpo técnico 

e corpo ministerial, após a devida instrução dos autos: 

 

 

A) Não encaminhamento de extratos bancários com saldo de 31/12/2010 

(item 1.1.2 do RTC 84/11): 

 

 

Em análise das contas apresentadas pelo Município de Boa Esperança, observou 

a equipe técnica que não foram encaminhados os extratos emitidos por 

instituições financeiras evidenciando o saldo de 31/12/2010 e respectivas 

conciliações de todas as contas evidenciados no Termo de Verificação. 

 

O Responsável encaminhou os documentos de fls. 1264/1641 que após análise da 

equipe técnica, concluiu-se que não houve o encaminhamento dos extratos 

bancários acompanhados de conciliações de algumas contas que apresentavam 

saldo contábil zero, sugerindo, desta forma, a mantença da irregularidade. 

 

Em sede de defesa oral, argumentou o Responsável que os extratos faltantes não 

foram encaminhados a esta Corte de Contas por entender que não seriam 

necessários em razão de não haver saldo nas contas, acostando naquela 

oportunidade os referidos extratos. 

 

A equipe técnica analisando os documentos (fls. 1719 a 1725) verificou que à 

exceção da conta nº 14.506.869 os demais extratos das contas foram acostados, 

porém entende que permanece a irregularidade por não ter atendido plenamente. 
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O objetivo primordial da conciliação de contas bancárias é o de confrontar o saldo 

do extrato bancário com o saldo registrado na contabilidade, quando se observa 

os ajustes necessários à identificação de prováveis inconsistências. 

 

Compulsando os autos, observo que no caso concreto, a ausência do único 

extrato referente à conta nº 14.506.869 não foi imprescindível ao exame da 

integralidade das contas, não sendo apontada nenhuma inconsistência do saldo, 

revelando, ser a presente inconsistência meramente formal motivo pelo qual, ao 

meu sentir, não enseja, por si só, a rejeição das contas apresentadas. 

 

Outrossim, recomenda-se ao chefe do executivo que nas futuras prestações de 

contas, sejam encaminhados todos os extratos bancários e suas respectivas 

conciliações de todas as contas evidenciadas no Termo de Verificação do 

Disponível em conformidade com o disposto no artigo 127, inc. III, alíneas c e d da 

Res. TCEES 182/02, inclusive àquelas em que não hajam saldo. 

 

 

B) Aplicação deficitária de R$ 22.052,37 (0,16%) em Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino – MDE (Art. 212 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988): 

 

 

A equipe técnica constatou, em análise inicial, que o Município aplicou 24,27% das 

receitas de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino, não 

cumprindo o preceito constitucional, conforme tabela demonstrativa a seguir: 

 
 
 

Base de Cálculo – Receita Bruta de Impostos R$ 13.905.711,10 

DESCRIÇÃO APLICAÇÃO ENSINO TOTAL 
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Valor mínimo a ser aplicado  R$3.476.427,78 

Percentual mínimo a ser aplicado 25,00% 

Valor efetivamente aplicado  R$3.374.927,27 

Percentual efetivamente aplicado  24,27% 

Fonte: RTC 84/11 

 
 
 
 
O responsável argumentou, em síntese, que fosse revisto o valor deduzido na 

conta despesas como convênio, salário educação, etc. Acrescentou que em sendo 

considerado o saldo financeiro disponível na fonte de recurso próprio por si só é 

fator determinante para cumprir o saldo na conta contábil Restos a pagar 

Processados. 

 

Fez menção que não houve qualquer intenção de descumprir ou desrespeitar o 

limite constitucional a ser aplicado na Educação, ressaltando, ainda, que no 

exercício de 2009 foi aplicado percentual maior do que o determinado. Ao final, 

informou que ao final do exercício de 2011, transferirá para as contas vinculadas 

ao FUNDEB todo o saldo necessário para cobrir possíveis restos a pagar 

processados, fazendo o possível para trabalhar com uma margem de gasto com 

educação em torno de 26%. 

 
A equipe técnica, ao seu turno, ao enfrentar a questão, acolheu parte dos 

argumentos colacionados pelo responsável concluindo ao final que houve o 

município aplicou o percentual de 24,84% em educação. 

 

Em defesa oral, o responsável alegou que pagou restos a pagar de 2010 em 2011 

utilizando recursos próprios de outras contas bancárias do Município. Afirma eu 

com a adição dos valores a aplicação na educação corresponde a 25,006% da 

receita base de cálculo, para tanto acosto documentos. 
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Instada a se manifestar, a unidade técnica verificou que a defesa comprovou que 

pagou restos a pagar de 2010 da educação  a expensas de outras contas não 

vinculada já consideradas na ITC e mais um valor de R$ 1.631,24 mencionado na 

defesa oral. 

 

Ressalta a unidade técnica que para que não haja glosa o procedimento correto é 

dotar em 31/12/10 as contas vinculadas à educação recursos suficientes para 

acobertar os restos a pagar do exercício. 

 

De outra banda, em relação ao valor de R$ 21.041,60 solicitado para ser 

adicionado como despesas de educação, não se refere o mesmo a restos a pagar 

e sim de despesas extraorçamentárias relativas a consignações retidas de 

servidores. Esclarece que se forem adicionados contarão em duplicidade como 

despesa aplicada na educação. 

 

Diante dos fatos concluiu a unidade técnica que o Município de Boa Esperança 

efetivamente aplicou o percentual de 24,85% na Educação gerando um déficit de 

0,15%. 

 

Compulsando os autos, observei que restou demonstrado que o Município de Boa 

Esperança aplicou o percentual de 24,85% das receitas de impostos na 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o que constituiria violação ao art. 212 

da Constituição da República. 

 

Não obstante, em situações excepcionais, derivadas da aplicação do princípio da 

insignificância, esta Corte de Contas tem relevado irregulares de natureza 

contábil, especificamente no tocante a não aplicação mínima em determinada 

atividade estatal, como se depreende do Parecer Prévio nº 67/2010, com a 

recomendação de aprovação, prolatado nos autos do processo nº 3186/2008, 
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referente ao Município de Pedro Canário, exercício 2003, que reformou decisão 

anterior pela rejeição das contas, sob o fundamento da não caracterização das 

situações elencadas no art. 59 da Lei Complementar nº 32/93. 

 

No mesmo sentido, trago à colação o precedente mais relevante acerca da 

temática em discussão, estabelecido no processo TC nº 1873/2006, referente à 

Prestação de Contas Anual, exercício 2005, do Estado do Espírito Santo, em que 

o eminente Conselheiro Mário Moreira consignou em seu voto: 

 

“Entendo, ante tudo que foi exposto, que o Governo não aplicou 

nas Ações de Saúde, o percentual mínimo exigido, resultando 

num percentual a menor de 0,04%. Tenho, no entanto, como 

relevada a irregularidade, dado o ínfimo percentual a menor”. 

 

Naquele julgamento, acolhido pelo Plenário, o Conselheiro relator relevou a 

irregularidade referente a não aplicação mínima do percentual de 12% nas ações 

e serviços públicos de saúde, consubstanciado no Parecer Prévio nº 124/2006 

pela aprovação das contas do Governo do Estado. 

 

No caso em exame, o Município de Boa Esperança aplicou, efetivamente, 24,85% 

das receitas de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o que 

significa um percentual a menor da ordem de 0,15%, o que representa o valor de 

R$ 20.421,13.  

 

De mais a mais, oportuno consignar que o Sr. Romualdo Antônio Gaigher 

Milanese em frente ao Poder Executivo, vem demonstrando bons resultados na 

aplicação dos recursos com Educação e Saúde, no período de 2009 a 2012, com 

percentuais superiores ao estabelecido pelo texto constitucional (Educação 25% e 

saúde 15%), a saber: 
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 Processo TC 2532/2010 – Exercício 2009 – aplicação de 27,27% na 

Educação e 20,28% na Saúde; 

 Processo TC 2024/11 – Exercício 2010 – aplicação de 18.39% na 

Saúde; 

 Processo TC 1852/12 – Exercício 2011 – aplicação de 26,72% na 

educação e 20,80% na saúde e, 

 Processo TC 3340/2013 – Exercício 2012 – aplicação de 34,56% na 

educação e 21,51% na saúde. 

 

Assim, em que pese a existência da irregularidade na aplicação mínima das 

receitas de impostos na educação no exercício de 2010, considero o percentual 

faltante como ínfimo, quando realizado o cotejo com os demais elementos dos 

autos, a ponto de não justificar a gravosa decisão pela rejeição das contas. 

 

Diante do exposto, divergindo do entendimento exarado pelo corpo técnico e do 

parecer do Ministério Público Especial de Contas, em parecer da lavra do Dr. 

Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO com base no Art. 80, II da LC 621/12 pela 

emissão de Parecer Prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVA da Prestação 

de Contas Anual do Município de Boa Esperança, referente ao exercício de 

2010, sob a responsabilidade do Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, a 

ser encaminhado ao Poder Legislativo municipal, nos termos da Constituição da 

República, com a ressalva referente a não aplicação do percentual mínimo de 

25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 

 

Ato contínuo, com o fito de aperfeiçoar a gestão pública do município, a partir das 

inconsistências e impropriedades verificadas na presente prestação de contas, 

VOTO pela expedição da DETERMINAÇÂO ao atual gestor que implante 

mecanismo de controle mensal de acompanhamento e gerenciamento das 
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receitas e despesas das ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, de 

modo a evitar intercorrências que inviabilizem o cumprimento do art. 212 da 

Constituição Federal. 

 

É como voto.  Arquive-se. 

 

 

COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO: 

 

Trago ao conhecimento deste Plenário que em Sessão Ordinária realizada no dia 

15 de maio próximo passado, proferi voto nos autos do TC 2024/2011 que trata da 

Prestação de Contas Anual do Município de Boa Esperança, referente ao 

exercício de 2010 sob a responsabilidade do Sr. Romualdo Antônio Gaigher 

Milanese, pela APROVAÇÃO COM RESSALVA com espeque no Art. 80, II da LC 

621/12. 

 

Em razão da necessidade de aperfeiçoamento da gestão pública do Município, 

acompanhando o entendimento técnico, proferi DETERMINAÇÃO ao atual gestor 

no sentido de que: 

 

“a) Que sejam encaminhados todos os extratos bancários e suas 

respectivas conciliações de todas as contas evidenciadas no Termo de 

Verificação do Disponível em conformidade com o disposto no art. 127, 

inc. III, alíneas “c” e “d” da Res. TCEES 182/02, inclusive àquelas em 

que não hajam saldo”. 

 

Posteriormente, reanalisando o voto, observei que havia menção a Resolução TC 

nº 182/2002 ora revogada, nesse quadrante verifico estarmos diante de erro 
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material e submeto à apreciação deste Plenário quanto à exclusão do item “a” 

constante da Determinação integrante do voto ora tratado. 

 

 

PARECER PRÉVIO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-2024/2011, RESOLVEM 

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

sessão plenária realizada no dia três de junho de dois mil e quatorze, à 

unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida 

Pimentel: 

 

1. Recomendar à Câmara Municipal de Boa Esperança a aprovação com 

ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Boa 

Esperança, sob a responsabilidade do Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, 

Prefeito Municipal no exercício de 2010; 

 

2. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Boa Esperança: 

2.1. Que sejam encaminhados todos os extratos bancários e suas respectivas 

conciliações de todas as contas evidenciadas no Termo de Verificação do 

Disponível em conformidade com o disposto no artigo 127, inciso III, alíneas “c” e 

“d” da Resolução TCES 182/02, inclusive àquelas em que não haja saldo; 

2.2. Que implante mecanismo de controle mensal de acompanhamento e 

gerenciamento das receitas e despesas das ações de manutenção e 

desenvolvimento do ensino, de modo a evitar intercorrências que inviabilizem o 

cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal; 



PARECER PRÉVIO TC-045/2014 
am/lr 

 

  

3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado. 

 

Composição Plenária 

 

Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros Domingos 

Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sérgio 

Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel 

Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, 

ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao 

Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. 

 

Sala das Sessões, 3 de junho de 2014. 

 

 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Presidente 

 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL  

Relator 

 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

 

 

 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição  

 

 

 

Fui presente: 

 

 

 

DR. LUCIANO VIEIRA 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral 

 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

                                                                Secretário-Geral das Sessões 
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Origem: CDOC - Centro de Documentação e Arquivo
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Termo de Digitalização de Processo 01376/2019-5

Processo: 02024/2011-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2010
Criação: 20/09/2019 15:03
Origem: Digitalização - Digitalização

CERTIFICO que, em cumprimento ao Contrato 13/2019,  celebrando entre o Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo-TCEES e a empresa EP Imagem Ltda-ME, procedemos
com a digitalização/conversão integral dos autos do Processo TC-2024/2011, contendo 10
volumes, e realizamos a conferência folha a folha do seu conteúdo.
 
CERTIFICO que,  o  conteúdo dos arquivos eletrônicos conferem integralmente com os
originais do respectivo processo, e que suas características atendem às especificações
previstas no Artigo 3º,  Parágrafo Único,  Inciso II,  alíneas b,  c,  d,  f,  g  e  h,  da Instrução
Normativa 35 de 15/12/2015.
 
CERTIFICO, ainda que:
 
(X) Não foram encontrados objetos físicos vinculados a este processo.
 
Declaro estar ciente da responsabilidade civil e penal, nos termos da legislação vigente, sobre
os procedimentos de digitalização e conversão de processos físicos em eletrônicos.
 
____________________________________
EP Imagem (CNPJ 20.285.295/0001-05)
Responsável: Ana Paula dos Santos Souza
CPF: 085.818.397-89

Conferência em www.tce.es.gov.br
Identificador: 98949-3E826-7548E
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3ª Procuradoria de Contas

Parecer do Ministério Público de Contas 04919/2019-9

Processo: 02024/2011-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2010
Criação: 07/10/2019 11:52
Origem: GAPC - Heron de Oliveira - Gabinete do Procurador Heron Carlos de Oliveira

Senhor Conselheiro Relator,
 
Trata-se de documentação encaminhada pelo presidente da Câmara Municipal de Boa
Esperança, em cumprimento ao que preconizam os artigos 79 da Lei Complementar Estadual
621/2012 e 131 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo -
TCE-ES.
 
O acervo documental em exame foi protocolizado nesta corte de Contas em 20/04/2016,
sendo composto  pelo  Ofício  051/2016,  expedido  em 07/04/2016,  pela Ata  da  Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Boa Esperança, realizada em 16/03/2016, bem como
pelo Decreto Legislativo nº 328, de 17/03/2016.
 
À unanimidade de votos, cuja relação nominal encontra-se registrada na Ata da Sessão
Ordinária, o Parlamento Municipal acolheu a recomendação emanada pelo TCE-ES por meio
do Parecer Prévio TC 00045/2014-9, APROVANDO a Prestação de Contas Anual do senhor
Romualdo Antônio Gaigher Milanese, alusiva ao exercício de 2010.
 
Ante o exposto,  considerando a tempestividade da remessa da documentação,  a qual
demonstra a observância da legislação aplicável por parte do Poder Legislativo municipal, o
Ministério  Público  de  Contas,  por  meio  da  3.ª  Procuradoria  de  Contas,  pugna  pelo
ARQUIVAMENTO do feito nos moldes do art. 131, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do
TCE-ES.
 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas

Conferência em www.tce.es.gov.br
Identificador: 535D3-508C3-66452
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Despacho de Arquivamento 07439/2019-8

Processo: 02024/2011-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2010
Criação: 11/10/2019 14:26
Origem: GAC - Rodrigo Coelho - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Coelho

De ordem:
 
Ao NCD,
 
Para arquivamento, nos termos do Parecer Prévio TC 00045/2014-9 e considerando o
disposto no Parecer do Ministério Público de Contas 04919/2019-9.
 
Atenciosamente,

Juliana Vieira Voss Scalfoni
Assessor de Nível Superior de Gabinete
Gabinete do Conselheiro Rodrigo Coelho

Conferência em www.tce.es.gov.br
Identificador: A4C82-154F6-7B4C9
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