
 

PARECER PRÉVIO TC-104/2016 - PRIMEIRA CÂMARA 

 

PROCESSO - TC-5563/2015 (APENSOS: TC-1087/2014 E TC-

1088/2014) 

JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

RESPONSÁVEL - JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 – 

APROVAÇÃO COM RESSALVA – DETERMINAÇÕES – 

ARQUIVAR. 

 

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD 

FREITAS: 

Trata-se da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Ibatiba (atos 

de governo), referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor 

JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA. 

 

Nos termos do Relatório Técnico Contábil n. 528/2015 (f. 50/86), da Instrução 

Técnica Inicial n. 2441/2015 (f. 88/89) e da Decisão Monocrática n. 36/2016 (f. 

91), o prefeito municipal foi citado sobre os seguintes indícios de irregularidade: 

 

5 – Divergência no saldo do Balanço Financeiro; 

 

6.1 – Divergência entre o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo da Dívida 

Flutuante; 
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6.2 – Inconsistência entre o saldo total do Passivo e o valor do Passivo 

Financeiro no Balanço Patrimonial; 

 

7.9 – Ausência do Parecer emitido pelo Conselho de Saúde. 

 

Após a regular citação, o responsável apresentou suas justificativas, juntadas às 

folhas 98 a 132 dos autos. 

 

Na Instrução Técnica Conclusiva n. 1799/2016 (f. 138/147), a Secex-Contas 

analisou a defesa, afastando os indícios de irregularidade relatados nos itens 6.1 e 

6.2.  

 

Propôs a emissão de Parecer Prévio pela APROVAÇÃO das Contas do prefeito 

municipal, além da expedição de duas RECOMENDAÇÕES relativas aos itens 5 e 

7.9, quais sejam: 

 

– A retificação, a partir do exercício de 2016, da inconsistência apontada, 

observando as normas de contabilidade aplicadas ao setor público quanto aos 

ajustes referentes a erros e omissões de registros. 

 

– O envio, nas próximas prestações de contas, dos relatórios de análise das 

prestações de contas efetuadas pelo Conselho Municipal de Saúde em todos 

os quadrimestres do exercício. 

 

 

 Segue a transcrição: 

 
 
“V – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
 
Foi examinada a Prestação de Contas constante do presente processo, 
pertinente às contas de governo do município de Ibatiba, referente ao 
exercício de 2014, formalizada conforme disposições da IN 28/2013. 
 
Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao 
aspecto técnico-contábil, opina-se pela emissão de Parecer Prévio 
recomendando ao Legislativo Municipal APROVAÇÃO da prestação de 
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contas do Sr. José Alcure de Oliveira, na forma do artigo 80 da Lei 
Complementar Estadual 621/2012. 
 
Concomitantemente, sugerimos que se RECOMENDE ao Chefe do Poder 
Executivo municipal a adoção das providências anotadas nos itens II.I e II.IV.” 

 

O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 148/150, da lavra do Procurador 

Luciano Vieira, divergiu, em parte, da área técnica, opinando pela APROVAÇÃO 

COM RESSALVA das Contas Anuais, em função das inexatidões descritas nos 

itens 5 e 7.9 do Relatório Contábil. 

 

O Parquet acolheu a RECOMENDAÇÃO feita pelo setor técnico, quanto ao tópico 

5, propondo as seguintes DETERMINAÇÕES, quanto ao item 7.9: 

 

– ao Conselho Municipal de Saúde, para que emita parecer conclusivo 

sobre a aplicação dos recursos destinados à saúde no âmbito do município de 

Ibatiba logo após o encerramento do último quadrimestre do exercício 

financeiro, em tempo hábil a instruir a prestação de contas anual do Chefe do 

Executivo Municipal a ser apresentada até o dia 31 de março do exercício 

subsequente; 

 

– ao Chefe do Executivo Municipal, para que apresente o relatório de 

gestão do SUS/prestação de contas ao Conselho Municipal de Saúde 

imediatamente após o encerramento do último quadrimestre do exercício 

financeiro, instruindo-o com as documentações exigidas por aquele órgão, 

proporcionando-lhe tempo prazo razoável para análise e emissão de parecer 

conclusivo, que deverá instruir a prestação de contas anual do Ente. 

 

 

Ainda acrescentou uma DETERMINAÇÃO, dirigida ao prefeito municipal, para que 

divulgue a prestação de contas e o correspondente parecer prévio, de modo amplo, 

inclusive em meio eletrônico.  

 

Segue a transcrição: 

 

“Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas: 
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1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo 
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas do EXECUTIVO 

MUNICIPAL DE IBATIBA, referente ao exercício de 2014, na forma do art. 80, 
inciso II, da LC n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II, da Constituição Estadual; 
 
2 – com espeque no art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012, sejam expedidas as 
seguintes determinações:  
 
2.1 – ao Conselho Municipal de Saúde para que emita parecer conclusivo 
sobre a aplicação dos recursos destinados à saúde no âmbito do município 
de Ibatiba logo após o encerramento do último quadrimestre do exercício 
financeiro, em tempo hábil a instruir a prestação de contas anual do Chefe do 
Executivo Municipal a ser apresentada até o dia 31 de março do exercício 
subsequente; 
 
2.2 – ao Chefe do Executivo Municipal: 
 
2.2.1 - para que apresente o relatório de gestão do SUS/prestação de contas 
ao Conselho Municipal de Saúde imediatamente após o encerramento do 
último quadrimestre do exercício financeiro, instruindo-o com as 
documentações exigidas por aquele órgão, proporcionando-lhe tempo prazo 
razoável para análise e emissão de parecer conclusivo, que deverá instruir a 
prestação de contas anual do Ente; 
 
2.2.2 – para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em 
questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF. 
 
3 – seja expedida a recomendação sugerida pela SecexContas às fls. 
139/140 (item II.I da ITC), nos termos do art. 87, inciso VII, da LC n. 
621/2012; 
 
Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em 
sessão de julgamento, na forma do inciso III1 do art. 41 da Lei n. 8.625/93, 
bem como no parágrafo único2 do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12.” 

 

 

O interessado não compareceu para apresentar a sustentação oral requerida (f. 

100), após dois pregões realizados. 

 

É o Relatório. Passo a fundamentar. 

 

                                                 
1
 Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de 

outras previstas na Lei Orgânica: 

III - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras e intervir nas sessões de julgamento, para 

sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato; 
2
 Art. 53. São partes no processo o responsável e o interessado, que poderão praticar os atos processuais 

diretamente ou por intermédio de procurador regularmente constituído. Parágrafo único. O Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas terá os mesmos poderes e ônus processuais do responsável e do interessado, 

observadas, em todos os casos, as prerrogativas asseguradas em lei. 
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I – Divergência no saldo do Balanço Financeiro (itens 5 do Relatório Técnico e 

II.I da Instrução Conclusiva) 

 

No item 5 do Relatório Técnico, o setor competente constatou, quanto ao Resultado 

Financeiro do Exercício, uma divergência de R$ 2.137,16 entre o valor indicado no 

Balanço Financeiro e o calculado com base nas receitas e despesas orçamentárias 

e nos recebimentos e pagamentos extra orçamentários, conforme tabela a seguir 

reproduzida: 

 

(=) Saldo em espécie do exercício anterior 12.775.517,62

(+) Receitas orçamentárias 52.191.024,23

(+) Transferências financeiras recebidas 10.148.446,89

(+) Recebimentos extraorçamentários 10.092.497,71

(-) Despesas orçamentárias 50.364.997,08

(-) Transferências financeiras concedidas 10.148.446,89

(-) Pagamentos extraorçamentários 8.482.179,51

(=) Saldo em espécie para o exercício seguinte apurado em 

análise 
16.211.862,97

(=) Saldo em espécie para o exercício seguinte Balanço Financeiro 16.209.725,81

(=) Diferença 2.137,16

Tabela 05: Síntese do Balanço Financeiro                                         Em R$ 1,00

Fonte: Prestação de Contas Anual  

 

O responsável alegou que a diferença corresponde a R$ 2.031,49, tendo havido um 

erro no Balanço Financeiro, retificado no novo arquivo apresentado. 

 

Na análise conclusiva, a área técnica reconheceu que a discrepância inicial equivale 

a R$ 2.031,493, mas observou que a divergência não foi corrigida pela Prefeitura, 

motivo pelo qual propôs uma RECOMENDAÇÃO para que a retificação seja 

realizada no exercício em curso, respeitando-se as Normas Brasileiras de 

Contabilidade. 

Segue a transcrição (f. 139/140): 

 

                                                 
3
 Saldo apurado = 16.211.832,97 

Saldo evidenciado no Balanço Financeiro = 16.209.831,48 [Caixa e Equivalentes (16.209.725,81)+Demais 

créditos a curto prazo (105,67)] 

Diferença = 2.031,49 
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“Análise: Ao defendente assiste razão em afirmar que a divergência é de R$ 
2.031,49 ao invés de 2.137,16. Contudo, não foram apresentados 
documentos que comprovem tomadas de providências quanto à retificação da 
inconsistência em questão, tendo em vista que os anexos encaminhados são 
iguais aos enviados anteriormente na PCA 2014. Porém, considerando que o 
jurisdicionado só tomou conhecimento do apontamento no exercício de 2016, 
apenas sugerimos que se recomende a retificação, a partir do exercício de 
2016, da inconsistência apontada, observando as normas de contabilidade 
aplicadas ao setor público quanto aos ajustes referentes a erros e omissões 
de registros.” 

 

 

O Ministério Público de Contas acompanhou a área técnica. 

 

A defesa anexou um novo Balanço Financeiro (f. 112/113), sem a alteração do saldo 

financeiro para o exercício seguinte (R$ 16.209.831,48). Modificou, no entanto, os 

montantes de Recebimentos Extra Orçamentários (R$ 10.090.409,36) e de 

Pagamentos Extra Orçamentários (R$ 8.482.122,65), conseguindo afastar a 

diferença apurada: 

 

 

 

Balanço Financeiro 

original – f. 02 

Balanço Financeiro 

modificado – f. 112 

+ Receitas Orçamentárias 52.191.024,23 52.191.024,23 

+ Transferências financeiras recebidas 10.148.446,89 10.148.446,89 

+ Recebimentos Extra Orçamentários 10.092.497,71 10.090.409,36 

- Despesas Orçamentárias 50.364.997,08 50.364.997,08 

- Transferências financeiras concedidas 10.148.446,89 10.148.446,89 

- Pagamentos Extra Orçamentários 8.482.179,51 8.482.122,65 

+ Saldo do exercício anterior 12.775.517,62 12.775.517,62 

= Saldo para o exercício seguinte – Apurado 16.211.862,97 16.209.831,48 

Saldo para o exercício seguinte – Evidenciado 

no Balanço Financeiro 

16.209.831,48 16.209.831,48 

Diferença 2.031,49 0,00 

 

 

A alteração dos demonstrativos contábeis pela Prefeitura desrespeitou as Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, especificamente a NBC T 

16.5 – Registro Contábil, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, que 
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estabelece critérios para o registro contábil dos atos e dos fatos que afetam ou 

possam vir a afetar o patrimônio das entidades do setor público.  

 

O item 24 da NBC T 16.5 determina que a correção de registros de exercícios 

pretéritos deve ser realizada no exercício em curso, à conta do patrimônio líquido e 

acompanhada de notas explicativas, conforme reproduzido: 

 

24. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de 
registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios 
contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e 
evidenciado em notas explicativas. 

 

 

Desse modo, não basta a simples substituição do Balanço Financeiro de um 

exercício já encerrado, motivo pelo qual o novo demonstrativo encaminhado pela 

defesa não pode ser considerado. A inconsistência permanece, mas não 

apresenta gravidade suficiente para conduzir à rejeição das Contas.  

 

Torna-se adequado expedir uma DETERMINAÇÃO ao atual prefeito municipal para 

que a divergência seja retificada, no exercício em curso, segundo as Normas 

Brasileiras de Contabilidade, em especial, a NBC T 16.5. 

 

 

 

II – Ausência do Parecer emitido pelo Conselho de Saúde (itens 7.9 do Relatório 

Técnico e II.IV da Instrução Conclusiva) 

 

No tópico 7.9 do Relatório Contábil, constatou-se a ausência do Parecer emitido 

pelo Conselho Municipal de Saúde sobre a prestação de contas do exercício de 

2014, elaborada pelo Executivo, quanto às ações de saúde locais, em 

descumprimento à Instrução Normativa TC n. 28/2013, Anexo 2, item 21, e à Lei 

Complementar n. 141/20124, art. 36, § 1º5. 

                                                 
4
 Art. 3º O conteúdo das contas a serem prestadas pelos Prefeitos Municipais, para fins de 

apreciação e emissão de Parecer Prévio, pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 
compreenderá o rol de documentos integrantes do ANEXO 02 desta Instrução Normativa, 
acompanhados  do  relatório  e  do parecer  conclusivo  emitido  pelo  órgão  central  do  sistema  de  
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Na análise contábil conclusiva, a área técnica entendeu que a documentação 

enviada pela defesa referia-se apenas ao 3º quadrimestre de 2014, quando deveria 

abranger todo o exercício financeiro. Em razão disso, opinou por RECOMENDAR ao 

responsável que, nas próximas prestações anuais, encaminhe o Parecer do 

Conselho de Saúde relativo a todos os quadrimestres do ano anterior. 

 

Segue a transcrição (f. 144): 

 

“Análise: Analisando o documento encaminhado à fl. 130, constatamos que o 
mesmo só faz referência à aprovação das contas do 3º Quadrimestre. Em 
função disso, opinamos por recomendar ao gestor, ou quem vier a substituí-
lo, que nas próximas prestações de contas encaminhe os relatórios de análise 
das prestações de contas efetuadas pelo Conselho Municipal de Saúde em 
todos os quadrimestres do exercício.”  

 

 

O Ministério Público de Contas ressaltou que a Lei Complementar n. 141/2012 

atribuiu aos Conselhos Municipais a obrigação de emitir Parecer sobre ações locais 

de saúde, a cada quadrimestre, e que este Tribunal exige que as prestações de 

contas anuais do Prefeito sejam instruídas com o Parecer do Conselho de Saúde 

referente ao respectivo exercício. 

 

                                                                                                                                                         
controle  interno sobre as contas do Prefeito, contendo os elementos indicados no  ANEXO 11 que 
integra esse normativo. 
(...) 
ANEXO 02  
CONTAS DE PREFEITO  

 
Item 

Nome Descrição Formato  

21 PCFSAU  Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas dos  
recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde (arts. 34 a 
37 da Lei Complementar Federal nº 141/2012)  

PDF 

 
5
 Art. 36.  O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao 

quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:  
 
§ 1

o
  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar a observância do 

disposto neste artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até 
o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer 
conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será 
dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto 
nos arts. 56 e 57 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 
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Diante disso, o Parquet opinou por DETERMINAR ao Chefe do Executivo que 

submeta ao Conselho local a prestação de contas do exercício, em tempo hábil, a 

fim de que o Parecer possa integrar as Contas Anuais prestadas ao Tribunal.  

 

Opinou, ainda, por DETERMINAR ao Conselho Municipal de Saúde que emita o 

correspondente Parecer respeitando a data-limite para o envio da Prestação de 

Contas do Prefeito a esta Corte. 

 

Segue a transcrição (f. 149/150): 

 

“Há de se registrar, em relação ao item 7.9 do RTC 528/2015, a 
obrigatoriedade do parecer emitido pelo Conselho Municipal de Saúde, nos 
termos da LC n. 141/2012. 
 
Determina a legislação que “os Conselhos de Saúde, no âmbito de suas 
atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do 
resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o 
relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta Lei 
Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde 
das populações respectivas e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo do 
respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias” (art. 41), estabelecendo que a avaliação do 
Conselho de Saúde sobre a gestão do SUS no âmbito do respectivo ente da 
Federação é elemento indispensável nas prestações de contas periódicas da 
área de saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da 
sociedade (art. 31). 
 
Assim, considerando que: a) a prestação de contas anual do chefe do Poder 
Executivo deverá conter demonstrativo das despesas com saúde a fim de 
subsidiar a emissão do parecer prévio (LC n. 141/2012, art. 34); b) que o 
Tribunal de Contas deve apreciar as contas prestadas anualmente pelos 
Prefeitos, com emissão de parecer prévio no prazo máximo de 24 meses a 
contar do seu recebimento (LC n. 621/12, art. 1º, inciso III); e que c) os 
processos de prestações de contas deverão ser encaminhados anualmente, 
até o dia 31 de março do exercício seguinte (RITCEES, art. 139) conclui-se 
que, embora, não haja um prazo explicitamente estabelecido, deverá o 
Conselho Municipal de Saúde emitir parecer sobre as contas anuais da 
saúde do município em período subsequente ao término do último 
quadrimestre do exercício financeiro, reunindo-se ordinária ou 
extraordinariamente, de modo a instruir a prestação de contas anual do 
Chefe do Executivo a ser prestada até o dia 31 de março do exercício 
seguinte. 
 
Cabe, portanto, a este Tribunal de Contas, órgão competente para apreciar a 
prestação de contas e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos vinculados 
ao SUS, determinar ao Conselho Municipal de Saúde a adoção das medidas 
necessárias ao exercício regular de suas competências, sob pena de, se 
apurado eventual dano ao erário na aplicação dos recursos afetos à saúde, 
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os representantes dos conselhos responderem solidariamente ao gestor, sem 
prejuízo das penalidades legais cabíveis. 
 
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas: 
(...) 
 
2 – com espeque no art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012, sejam expedidas as 
seguintes determinações:  
 
2.1 – ao Conselho Municipal de Saúde para que emita parecer conclusivo 
sobre a aplicação dos recursos destinados à saúde no âmbito do município 
de Ibatiba logo após o encerramento do último quadrimestre do exercício 
financeiro, em tempo hábil a instruir a prestação de contas anual do Chefe do 
Executivo Municipal a ser apresentada até o dia 31 de março do exercício 
subsequente; 
 
2.2 – ao Chefe do Executivo Municipal: 
 
2.2.1 - para que apresente o relatório de gestão do SUS/prestação de contas 
ao Conselho Municipal de Saúde imediatamente após o encerramento do 
último quadrimestre do exercício financeiro, instruindo-o com as 
documentações exigidas por aquele órgão, proporcionando-lhe tempo prazo 
razoável para análise e emissão de parecer conclusivo, que deverá instruir a 
prestação de contas anual do Ente;” 

 

 

A defesa juntou o Parecer de f. 130/131, elaborado pelo Conselho Municipal de 

Saúde de Ibatiba, objetivando a “Avaliação da gestão para fins de Prestação de 

Contas Anual”.  

 

O documento foi emitido em 09 de março de 2016, referindo-se a todo o exercício de 

2014, e não apenas ao 3º quadrimestre. O órgão de fiscalização decidiu pela 

APROVAÇÃO das Contas do Fundo Municipal de Saúde.  

Desse modo, embora extemporânea, a remessa do Parecer saneia a 

irregularidade inicialmente constatada. Nesse aspecto, divirjo da área técnica e 

do Parquet. 

 

Não obstante, as DETERMINAÇÕES propostas pelo Ministério Público de Contas 

devem ser expedidas, para que os agentes locais passem a observar a obrigação de 

envio do parecer conclusivo do Conselho de Saúde juntamente com as Contas do 

Prefeito, no prazo legal. 
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III – Limites Constitucionais e Legais 

 

A análise contábil evidenciou o cumprimento dos limites constitucionais e legais com 

despesas de Pessoal (gastos do Poder Executivo e gastos consolidados), 

transferências ao Poder Legislativo, Dívida Consolidada, despesa total com 

Ensino, aplicação no Magistério, gastos com Saúde, Renúncia de Receitas, 

Operações de Crédito e Concessão de Garantias. 

 

VOTO 

Pelo exposto, com fundamento no art. 80, inciso II, da Lei Complementar n. 

621/20126, acompanhando, em parte, a área técnica e o Ministério Público de 

Contas, VOTO pela emissão de Parecer Prévio recomendando ao Legislativo a 

APROVAÇÃO COM RESSALVA da Prestação de Contas Anual do Prefeito 

Municipal de Ibatiba, no exercício de 2014, senhor JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA. 

 

E, consolidando as propostas da área técnica e do Parquet de Contas, VOTO pela 

expedição das seguintes DETERMINAÇÕES: 

I – ao atual Chefe do Poder Executivo, para que: 

 

a) no exercício em curso, retifique a inconsistência apontada no Balanço Financeiro 

de 2014, segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, a NBC T 

16.5; 

b) na próxima prestação de contas anual, apresente o relatório de gestão do 

SUS/prestação de contas ao Conselho Municipal de Saúde imediatamente após o 

encerramento do último quadrimestre do exercício financeiro, instruindo-o com as 

documentações exigidas por aquele órgão, proporcionando-lhe prazo razoável para 

análise e emissão de parecer conclusivo, que deverá instruir a prestação de contas 

anual do Ente; 

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

II - pela aprovação das contas com  ressalva,  quando  ficar  caracterizada impropriedade ou qualquer 
outra falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais 
determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal de Contas; 
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c) divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a 

prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo 

parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF, nos termos do art. 87, inciso VII, da LC 

n. 621/2012. 

II – ao Conselho Municipal de Saúde, para que, na próxima prestação de contas 

anual, emita parecer conclusivo sobre a aplicação dos recursos destinados à saúde 

no âmbito do município de Ibatiba logo após o encerramento do último quadrimestre 

do exercício financeiro, em tempo hábil a instruir a prestação de contas anual do 

Chefe do Executivo Municipal a ser apresentada até o dia 31 de março do exercício 

subsequente. 

 

ARQUIVE-SE, após o trânsito em julgado. 

 

PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5563/2015, RESOLVEM os 

senhores conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, em sessão realizada no dia quatorze de dezembro de dois mil e 

dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto da relatora, conselheira em 

substituição Márcia Jaccoud Freitas: 

1. Recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação com ressalva da Prestação 

de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Ibatiba, sob a responsabilidade do 

senhor José Alcure de Oliveira, no exercício de 2014; 

2. Determinar ao atual Chefe do Poder Executivo que: 

2.1 no exercício em curso, retifique a inconsistência apontada no Balanço Financeiro 

de 2014, segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, a NBC T 

16.5; 

2.2 na próxima prestação de contas anual, apresente o relatório de gestão do 

SUS/prestação de contas ao Conselho Municipal de Saúde imediatamente após o 

encerramento do último quadrimestre do exercício financeiro, instruindo-o com as 
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documentações exigidas por aquele órgão, proporcionando-lhe prazo razoável para 

análise e emissão de parecer conclusivo, que deverá instruir a prestação de contas 

anual do Ente; 

2.3 divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a 

prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo 

parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF, nos termos do art. 87, inciso VII, da LC 

n. 621/2012; 

3. Determinar ao Conselho Municipal de Saúde que, na próxima prestação de 

contas anual, emita parecer conclusivo sobre a aplicação dos recursos destinados à 

saúde no âmbito do município de Ibatiba logo após o encerramento do último 

quadrimestre do exercício financeiro, em tempo hábil a instruir a prestação de contas 

anual do Chefe do Executivo Municipal a ser apresentada até o dia 31 de março do 

exercício subsequente; 

4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. 

 

Composição  

Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação o senhor conselheiro Sebastião 

Carlos Ranna de Macedo, presidente, a senhora conselheira em substituição Márcia 

Jaccoud Freitas, relatora, e o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias 

Chamoun. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos 

Gomes de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público 

Especial de Contas. 

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2016. 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:331AA-BB0EC-2F45D



                                                                                                                
PARECER PRÉVIO TC-104/2016                                                                                                                                                                                                             

rg/mm 

 

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Relatora  

  

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN  

 

Fui presente: 

 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões 
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