
 

PARECER PRÉVIO TC-086/2017 – SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO                - TC-3739/2016 (APENSOS: TC-1280/2015 E TC-1282/2015) 

JURISDICIONADO     - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA 

ASSUNTO                 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITO 

RESPONSÁVEL     - ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 – 

PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – 

ARQUIVAR. 

 

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

I - RELATÓRIO 

 

 

Cuidam os autos de Prestação de Contas Anual do Município de Boa Esperança, referente ao 

exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Romualdo Antônio Gaigher 

Milanese. 

 

De acordo com a análise feita através do Relatório Técnico Contábil RTC 16/2017-7 (às fls. 

06/36 mais apêndices), foi sugerida a citação do gestor responsável, por meio da Instrução 

Técnica Inicial ITI 19/2017-1 (às fls. 45/46), para apresentação das justificativas e 

documentação cabíveis. 
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Devidamente citado, conforme se depreende da DECM 67/2017-1 (às fls. 48/49), e do Termo de 

Citação n° 16/2017-7 (às fls. 53), compareceu o responsável aos autos às fls. 55/81, 

apresentando seus esclarecimentos e documentos. 

 

A SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, após analisar a defesa 

apresentada, manifestou-se finalmente por meio da Instrução Técnica Conclusiva 1780/2017-6, 

às fls. 86/96, concluindo da seguinte forma: 

 
“5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Bo a 
Esperança, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e 
alterações posteriores. 
 
Com relação ao indicativo de irregularidade apontado no item 7.1 do RTC 16/2017, levando -
se em consideração as análises aqui efetuadas, concluiu-se que os elementos trazidos aos 
autos são suficientes para o seu afastamento, não restando, em consequência, outros 
indicativos que demandem esclarecimentos por parte do Gestor. 
 
Desta forma, quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, 
opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, 
dirigido à Câmara Municipal de Boa Esperança, recomendando a APROVAÇÃO das contas 
do Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, Prefeito Municipal durante o exercício de 2015, 
com fulcro no inciso I do art. 132, do Regimento Interno deste Tribunal e no inciso I do art. 
80, da Lei Complementar 621/2012.” 

 

Encaminhado o feito ao Ministério Público Especial de Contas, o Procurador Luciano Vieira 

(Parecer 2781/2017-2, às fls. 100/101), subscreve integralmente o entendimento da área 

técnica, manifestado na ITC 1780/2017-6, acrescentando que seja expedida determinação 

ao executivo municipal de divulgação ampla, inclusive em meios eletrônicos de acesso 

público, a presente prestação de contas e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 

48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei nº 101/2000. 

. 

II - FUNDAMENTAÇÃO 

 

No presente feito, observo que, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados 

no Relatório Técnico Contábil RTC 16/2017-7, resultando na citação do responsável, com 

relação ao seguinte item: 

ITEM 7.1 DO RTC 16/2017: AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO RPPS (item 2.1 da 

ITC 1780/2017-6); 
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Após a apresentação de defesa, os autos foram remetidos à SecexContas para análise, que por 

meio da ITC 1780/2017-6 recomendou a aprovação das contas, posicionamento perpetuado 

pelo Ministério Público de Contas. 

 

Ademais, no que diz respeito à suposta irregularidade verificada pela área técnica inicialmente, 

importa por em relevo o que segue: 

 

Cumpre trazer à baila que, no que toca à ausência de medidas legais para a implementação do 

Plano de Amortização de Déficit Técnico Atuarial do RPPS, restou apurado que, embora 

inicialmente tivesse sido apontado a existência de Déficit Atuarial no montante de R$ 

40.506,406,50, de acordo com informações obtidas junto ao Instituto de Previdência, verificou-

se que o Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese implementou planos de amortizações 

destinados ao equacionamento do déficit atuarial (segregação de massas), com o devido 

estabelecimento de alíquotas anuais de contribuição suplementar, por meio das Leis 1587/2015 

(às fls. 75/76) e 1595/2015 (às fls. 77/78), de forma a observar o disposto no art. 19 da Portaria 

MPS n° 403/2008.  

 

Isso ficou evidenciado após a apresentação da defesa carreada aos autos pelo responsável, 

quando restou evidenciado que a reestruturação do Instituto de Previdência – IPASBE, ocorrida 

em maio de 2016 (Lei Municipal 1603/2016, às fls. 79/81), por meio da adoção da modelagem 

de segregação de massas (Plano Financeiro e Plano Previdenciário), em linha com a legislação 

previdenciária vigente, de forma a atender aos aspectos de eficiência e economicidade. 

 

Assim, a presente Prestação de Contas, relativa ao exercício financeiro de 2015, após sua 

regular instrução, foi considerada apta à aprovação deste Tribunal, de modo a não subsistir 

qualquer inconsistência que pudesse comprometer sua regularidade. 

 

Depreende-se ainda dos autos que, as Contas ora em análise foram aqui homologadas em 

14/04/2016, inobservando, portanto, o prazo estabelecido pelo art. 123, do RITCEES – 

Resolução TC 261/2013, bem como tiveram seus arquivos assinados eletronicamente pelo 

gestor e pelo contabilista responsáveis. 
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O Ministério Público Especial de Contas, por meio de manifestação do Procurador Luciano 

Vieira, corroborou o entendimento da área técnica, demonstrado na ITC 1780/2017-6, no 

sentido de que sejam aprovadas as presentes contas. 

III - CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, perfilho do mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões 

alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente 

voto. 

 

Assim, VOTO no sentido de que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo 

Municipal a APROVAÇÃO das Contas de responsabilidade do Sr. Romualdo Antônio Gaigher 

Milanese, Prefeito Municipal de Boa Esperança, relativas ao exercício de 2015, nos termos do 

art. 80, inciso I1, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 132, inciso I2 da Resolução TC-

261/13. 

 

Voto ainda, por RECOMENDAR a divulgação ampla, inclusive em meios eletrônicos de acesso 

público, as prestações de contas, ainda que em versões simplificadas, na forma do art. 48 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei nº 101/2000. 

 

Arquive-se após o trânsito em julgado. 

 

 
PARECER PRÉVIO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3739/2016, RESOLVEM os Srs. 

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

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

I - pela aprovação das contas , quando ficar demonstrada, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos 

contábeis, a compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os resultados da execução orçamentária, a 

correta realocação dos créditos orçamentários e o cumprimento das normas constitucionais e legais;  
2
 Art. 132. A emissão do parecer prévio sobre as contas dos governos estadual ou municipal poderá ser:  

I - pela aprovação das contas , quando ficar demonstrada, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos 

contábeis, a compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os resultados da execução orçamentária, a 

correta realocação dos créditos orçamentários e o cumprimento das normas constitucionais e legais; 
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em sessão realizada no dia dezesseis de agosto de dois mil e dezessete, à 

unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição João Luiz Cotta 

Lovatti: 

1. Recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação da Prestação de Contas Anual da 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança, sob a responsabilidade do senhor Romualdo 

Antônio Gaigher Milanese, relativa ao exercício de 2015, nos termos do art. 80, inciso I, 

da Lei Complementar 621/2012, c/c o art. 132, inciso I da Resolução TC-261/13; 

2. Recomendar a divulgação ampla, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, 

as prestações de contas, ainda que em versões simplificadas, na forma do art. 48 da Lei 

de Responsabilidade Fiscal - Lei 101/2000; 

3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. 

 

Composição  

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

Nader Borges, presidente, conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, relator, e 

o senhor conselheiro Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda, o senhor procurador 

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

geral do Ministério Público Especial de Contas. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2017. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI  

Relator 
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões 
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