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PROCESSO       - TC-1894/2011  

INTERESSADO  - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 

ASSUNTO          - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2010 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010 - 

CONTAS REGULARES - DETERMINAÇÕES - PARECER 

PRÉVIO PELA APROVAÇÃO. 

 

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JAC COUD 

FREITAS: 

 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual  da Prefeitura 

Municipal de João Neiva, referente ao exercício de 2010 , sob a responsabilidade 

do senhor Luiz Carlos Peruchi, protocolizada neste Tribunal de Contas em 

31/03/2011, dentro, portanto, do prazo  estabelecido pela legislação.  

 

A 5ª Controladoria Técnica elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC 113/2011, 

de fls 1146/1182, sugerindo: 

1) A NOTIFICAÇÃO do ordenador de despesa em face dos seguintes indicativos 

de irregularidade: 

1.1.1.1) Ausência de extratos bancários de diversas contas do BANESTES; 

 

2) A CITAÇÃO do ordenador de despesa em face dos seguintes indicativos de 

irregularidade: 

1.1.2.1) Divergência entre o total das colunas das receitas e despesas registradas 

no balanço financeiro; 
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1.1.2.2) Divergência entre o saldo do disponível do balanço financeiro e balanço 

patrimonial; 

1.1.2.3) Divergência entre o fluxo de caixa e o extrato bancário; 

1.1.2.4.) Divergência entre o total de créditos adicionais suplementares 

demonstrados no balanço orçamentário e relação de créditos adicionais (lista de 

decretos); 

1.1.2.5) Divergência na consolidação da conta bens de estoque; 

1.1.2.6) Divergência no saldo de restos a pagar registrado no anexo 17, no 

balanço patrimonial e na relação de restos a pagar; 

1.1.2.7) Ausência de registro de valor da dívida fundada na demonstração das 

variações patrimoniais; 

1.1.2.8) Contas de receita com títulos genéricos; 

1.1.2.9) Divergência em conta de movimentação de bens móveis; 

1.1.3) Ausência de classificação contábil da merenda escolar na subfunção 

específica da alimentação e nutrição. 

 

Tais constatações ensejaram a Instrução Técnica Inicial ITI 501/2011, fl. 

1183/1185, sendo os indicativos de irregularidades mencionados acima 

cientificados ao responsável por meio do Termo de Notificação nº 673/2011  (fl. 

1193) e Termo de Citação nº 717/2011  (fl. 1192), com base na Decisão 

Preliminar TC 403/2011 (fl. 1191). 

 

As justificativas foram apresentadas pelo responsável às fls. 1198/1265 e 

1269/1291, e analisadas pela 5ª Controladoria Técnica por meio da Instrução 

Contábil Conclusiva ICC 12/2012 (fls. 1296/1315) e pelo NEC – Núcleo de 

Estudos Técnicos e Análises Conclusivas por meio da Instrução Técnica 

Conclusiva n.º 1051/2012, de fls. 1318/1337. 

 

Conclui a Instrução Técnica Conclusiva n.º 1051/2012, do NEC, pela regularidade 

da presente prestação de contas, sugerindo PARECER PRÉVIO dirigido à 
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Câmara Municipal de João Neiva recomendando a APROVAÇÃO das contas de 

responsabilidade do Senhor Luiz Carlos Peruchi , Prefeito Municipal durante o 

exercício de 2010, com determinações para adoção de medidas a serem 

implantadas nos próximos exercícios: 

 

O Ministério Público Especial de Contas , por meio do Parecer nº PPJC 

203/2012, de fls. 1342/1343, da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron 

Carlos Gomes de Oliveira , acompanha o entendimento da Área Técnica. 

 

Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto. 

 

É o relatório.   

 

                                         

V  O  T  O 

 

A presente Prestação de Contas está composta pelas demonstrações contábeis e 

demais documentos exigidos pela Resolução TC 182/2002 e nos termos da Lei 

Federal 4.320/64. Foi encaminhada a esta Corte no prazo estabelecido pela 

legislação vigente, ou seja, 31 de março de 2011. 

 

Os limites constitucionais e legais foram cumpridos conforme constatado pela 

Instrução Contábil Conclusiva ICC 012/2012, fls. 1296/1315, item 1.5, da 5ª 

Controladoria Técnica, e Instrução Técnica Conclusiva 1051/2012, do NEC - 

Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, de fls. 1318/1337. 

 

Observa-se que foram encaminhados pareceres de alerta emitidos por esta Corte 

de Contas em função do descumprimento da meta estabelecida na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias do Município, quanto à meta bimestral de arrecadação e 
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Resultado Nominal, referente ao 1º, 2º, 3º, 4º e 6º bimestre, conforme Relatório de 

Gestão Fiscal (item II da ICC 012/2012). 

 

As despesas com remuneração de agentes políticos pagas no decorrer do 

exercício estiveram em conformidade com as disposições legais, conforme 

atestam as instruções conclusivas referidas acima (item III da ICC 012/2012). 

 

Os repasses ao legislativo excederam em R$ 2.258,07 o limite previsto no art. 29-

A, inciso I, da Constituição Federal. Contudo, verificando o Balanço Financeiro da 

Câmara Municipal de João Neiva, processo TC 1661/11, fls. 20, constata-se que a 

mesma devolveu à Prefeitura o montante de R$ 314.491,02, referente às 

transferências financeiras, ou seja, valor muito acima do excedente apurado (item 

IV da ICC 012/2012). 

 

Quanto aos itens que ensejaram a notificação do responsável, conclui a ICC 

012/2012 que as justificativas apresentadas pelo jurisdicionado sanearam as 

irregularidades apontadas (item I.1.1). 

 

Também quanto aos itens que ensejaram a citação do responsável, conclui a ICC 

012/2012, da 5ª Controladoria Técnica, pelo saneamento das irregularidades 

apontadas, recomendando a aprovação das contas.  

 

Já o NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, após análise 

detalhada da prestação de contas, mantém a recomendação de aprovação das 

contas, com algumas determinações ao Prefeito Municipal e ao Contador 

responsável pela Prestação de Contas, para adoção de medidas a serem 

implementadas para as prestações vindouras, consoante fls. 1318/1337. 

 

Ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais, 

acompanhando  a área técnica e o representante do Ministério Público Especial 
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de Contas, VOTO pela emissão de Parecer Prévio  sugerindo à Câmara Municipal 

que sejam APROVADAS  as contas da Prefeitura Municipal de João Neiva , 

referentes ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do senhor Luiz Carlos 

Peruchi, por estarem REGULARES, com as seguintes determinações ao 

responsável e ao Sr. Antonio Elias de Fraga, Contad or responsável técnico 

pela Prestação de Contas do Município, nos termos d a ITC 1051/2012 (fls. 

1318/1337), do NEC:  

 

1) Encaminhar todos os extratos bancários do encerramento de cada exercício 

financeiro, inclusive das contas com saldo contábil igual a zero, conforme prevê o 

artigo 127, inciso III, alínea c, da Resolução TCEES 182/2002; 

2) Encaminhe a cópia dos atos (decretos) que autorizaram o cancelamento de 

Restos a pagar, de cada exercício financeiro, conforme prevê o art. 85 da Lei 

Federal 4.320/64 e o art. 127, inciso II, alínea b, da Resolução TC 182/02 (item 

1.1.1.2); 

3) Observe a regra constitucional quanto ao valor a ser repassado ao Poder 

Legislativo a título de duodécimos, nos termos do art. 29-A, inc. I (redação dada 

pela Emenda Constitucional n.º 58/2009 c/c art. 29-A, § 2º, inc. I, da Constituição 

Federal (item 1.2.7); 

4) Observar os procedimentos técnico-contábeis de estornos e retificações de 

lançamentos contábeis, previstos nos itens 31/36 da NBC – ITG – 2000 da 

Resolução CFC 1330/2011. 

 

 

PARECER PRÉVIO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-1894/2011, RESOLVEM 

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

sessão realizada no dia quatorze de março de dois mil e doze, à unanimidade, 
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recomendar ao Poder Legislativo Municipal a aprovação da Prestação de Contas 

Anual apresentada, sob a responsabilidade do Sr. Luiz Carlos Peruchi, Prefeito 

Municipal de João Neiva no exercício de 2010, nos termos do voto da relatora, 

Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.  

Composição Plenária 

Presentes à sessão plenária da apreciação os Srs. Conselheiros Sebastião Carlos 

Ranna de Macedo, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, Sérgio Aboudib 

Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner e o 

Conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luís 

Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de 

Contas. 

 

Sala das Sessões, 14 de março de 2012. 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

 

 

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Relatora 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

 

 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Em substituição 

 

 

DR. LUÍS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Procurador-Geral 

 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-Geral das Sessões 

 


