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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 

DE 2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GOVERNADOR LINDENBERG – PARECER 

PRÉVIO: RECOMENDAR APROVAÇÃO COM 

RESSALVAS - DETERMINAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES: 

I – RELATÓRIO 

Trata-se de Prestação de Contas Anual (Prefeito), pertencente à Prefeitura 

Municipal de Governador Lindemberg, referente ao exercício de 2016, sob a 

responsabilidade do Sr. Paulo Cézar Coradini. 

A Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 89/2018 pugnou pela necessidade de citação dos 

Srs. Geraldo Loss e Paulo Cezar Coradini para que, no prazo estipulado, 

apresentassem as razões de justificativas, bem como documentos, individual ou 

coletivamente, que entendessem necessários para o esclarecimento dos achados. 

Devidamente citados, os responsáveis apresentaram defesa escrita e documentos, 

desta feita, ao cotejar os fatos narrados na Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 89/2018 
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com as justificativas apresentadas, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva 

(ITC) nº. 2286/2018. 

 

Ato contínuo, foram os autos submetidos ao Ministério Público Especial de Contas 

que elaborou o parecer ministerial 2629/2018, oportunidade em que anuiu com a 

fundamentação constante da ITC2286/2018, bem como teceu argumentos 

adicionais. 

 

Por fim, vieram os autos ao gabinete do Relator para elaboração de voto. 

 

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

Do teor da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 2286/2018 colhe-se que, após 

análise das justificativas apresentadas, foram afastadas as seguintes 

irregularidades:  

Descumprimento do prazo de envio da prestação de contas anual (item 

2.1 do RT 39/2018-6); Abertura de créditos adicionais em montante 

superior ao autorizado em lei (item 4.1.1 do RT 39/2018-6); Não 

conformidade entre o somatório dos termos de disponibilidades da 

prefeitura, câmara e serviço autônomo de água e esgoto, e o montante 

evidenciado no termo de disponibilidade consolidado (item 5.1 do RT 

39/2018-6); Não conformidade entre o termo de disponibilidade 

consolidado e o montante evidenciado no balanço financeiro e patrimonial 

consolidados (item 5.2 do RT 39/2018-6); Não conformidade no saldo da 

dívida flutuante entre o anexo 17 e o demonstrativo de restos a pagar 

(item 6.1 do RT 39/2018-6); Ausência de controle das fontes de recursos 

evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit financeiro 

encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial consolidado (item 6.2 do 

RT 39/2018-6); Apuração de déficit financeiro em diversas fontes de 

recursos evidenciando desequilíbrio das contas públicas (item 6.3 do RT 

39/2018-6); Divergência entre o demonstrativo das variações patrimoniais 
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e o balanço patrimonial em relação ao resultado patrimonial (item 12.1.9 

do RT 39/2018-6); Divergência entre os totais dos saldos devedores e dos 

saldos credores (item 12.1.10 do RT 39/2018-6); As despesas foram 

executadas em valor superior às receitas realizadas (item 12.1.13 do RT 

39/2018-6). 

Desse modo, subsistiu a seguinte irregularidade:  

 

Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de 

empenho (item 4.2.1 do RT 39/2018-6). 

Com relação ao não cumprimento das metas de resultado primário e nominal, a 

defesa apresenta entendimento exarado por esta Corte de Contas, Parecer Prévio 

TC 058/2017, quando da análise da PCA da PM de Cariacica, que em caso similar 

deixou de cumprir as metas de resultado primário e nominal, uma vez que não 

possua dívida liquida consolidada, e o indicativo fora afastado. 

Compulsando os documentos apresentados, verifica-se que, realmente, nos últimos 

três exercícios o município não possuiu dívida consolidada líquida, conforme 

demonstrado: 

DÍVIDA CONSOLIDADA 2014 2015 2016 

DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA 187.298,53 511.133,18 46.133,96 

DEDUÇÕES 8.655.983,21 6.974.127,21 5.226.302,02 

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA -  8.468.684,68 -     6.462.994,03 -     5.180.168,06 

 

Da análise da tabela acima verifica-se que o município não possuiu dívida 

consolidada líquida nos exercícios demonstrados, logo, conclui-se que não havia 

necessidade de o município ter estabelecido metas de resultado primário e nominal 

nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, visto que o objetivo central dessas metas é a 

redução do endividamento fiscal líquido e, conforme demonstrado, o município não o 

possui. 

Entretanto, observa-se que, quando da elaboração das Leis de Diretrizes 

Orçamentárias, o Poder Executivo poderia ter estabelecido meta igual a zero, uma 
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vez que não havia dívida a ser reduzida, porém, após feito o planejamento 

necessário foram estabelecidas metas a serem cumpridas.  

Assim, tendo sido verificado erro formal na estipulação das referidas metas de 

resultado, ou a possibilidade de não atingimento das mesmas, deveria o Poder 

Executivo encaminhar ao Poder Legislativo projeto de lei com o escopo de alterar 

tais valores, e não apenas ignorá-las e alegar que não havia necessidade de cumpri-

las. 

Pelo exposto, mantenho o presente indicativo de irregularidade, todavia, 

passível de ressalva, visto que o não atingimento das metas não causou prejuízo 

ao equilíbrio das contas públicas do município. 

Sendo assim, determino ao atual gestor do município que, quando da elaboração 

das metas fiscais, realize um planejamento condizente com a real necessidade de 

redução da trajetória da dívida consolidada líquida do ente a fim de fixar as metas de 

resultado primário e nominal, como também encaminhe ao Poder Legislativo projeto 

de lei caso observe a necessidade de alteração das metas estabelecidas se 

verificado erro no planejamento ou a possibilidade do não atingimento das metas. 

Este é o único ponto de divergência, eis que a área técnica sugeriu a 

expedição de recomendação. 

Além disso, não obstante ter sido afastada a irregularidade: “ausência de controle 

das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit financeiro 

encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial consolidado (item 6.2 do RT 

39/2018-6)”, é essencial determinar ao atual gestor que observe o parágrafo único 

do art. 8º da LC 101/2000 e adote práticas de controle e evidenciação das fontes de 

recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos 

Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional). 

De igual modo, muito embora tenha sido afastada a irregularidade “divergência 

entre o demonstrativo das variações patrimoniais e o balanço patrimonial em relação 

ao resultado patrimonial (item 12.1.9 do RT 39/2018-6)”, cumpre determinar ao 

atual gestor que proceda a realização dos ajustes necessários no exercício corrente, 

além disso, tais ajustes deverão constar detalhadamente em notas explicativas, a 

ser encaminhadas juntamente com a Prestação de Contas Anual de 2018. 
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Ante todo o exposto, anuindo parcialmente com o entendimento da Área Técnica e 

Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora 

submeto à apreciação deste Colegiado. 

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Conselheiro Relator 

 

1. PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

1.1. EMITIR Parecer Prévio recomendando a aprovação com ressalva da prestação 

de contas anual do Sr. Paulo Cézar Coradini, prefeito do município de Governador 

Lindemberg, no exercício de 2016, nos termos do inciso II, do artigo 80, da Lei 

Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 86, do 

mesmo diploma legal;  

1.2. DETERMINAR ao atual gestor que proceda com a realização dos ajustes 

necessários no exercício corrente, conforme apontado no item 2.9 desta instrução, 

além disso, tais ajustes deverão constar detalhadamente em notas explicativas, a 

ser encaminhadas juntamente com a Prestação de Contas Anual de 2018; 

1.3. DETERMINAR ao atual gestor que observe o parágrafo único do art. 8º da LC 

101/2000 e adote práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos 

termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos 

Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional); 

1.4. DETERMINAR ao atual gestor do município que, quando da elaboração das 

metas fiscais, realize um planejamento condizente com a real necessidade de 

redução da trajetória da dívida consolidada líquida do ente a fim de fixar as metas de 

resultado primário e nominal, como também encaminhe ao Poder Legislativo projeto 

de lei caso observe a necessidade de alteração das metas estabelecidas se 

verificado erro no planejamento ou a possibilidade do não atingimento das metas; 
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1.5. CIENTIFICAR o interessado;  

1.6. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 05/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator) e Domingos Augusto 

Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

                           LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

                           Secretária-adjunta das sessões  
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