
 

 

PARECER PRÉVIO TC-40/2016 - PLENÁRIO 

 

PROCESSO            - TC-2698/2014 

JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES 

ASSUNTO             - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITO 

RESPONSÁVEL - JAIR CORREA 

 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2013 – 

APROVAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – DETERMINAÇÃO – 

ARQUIVAR. 

   

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL: 

 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Município de 

Linhares, referente ao exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade do 

Sr. Jair Correa. 

 

De acordo com a análise feita através do Relatório Técnico Contábil RTC 

414/2014, fls. 51/77, foi sugerida a citação do gestor responsável, por meio da 

Instrução Técnica Inicial ITI 1764/2014, fl. 78, para apresentação das 

justificativas e documentação cabíveis. 

 

Devidamente citado, conforme se depreende da DECM 2073/2014, fl. 80, e do 

Termo de Citação nº 2316/2014, fl.81, compareceu o responsável aos autos, 

fls. 101/213, apresentando seus esclarecimentos e documentos.  

 

A 5ª Secretaria de Controle Externo, após analisar toda a defesa apresentada, 

manifesta-se por meio da Instrução Contábil Conclusiva ICC 79/2015, fls. 

235/257, concluindo da seguinte forma:  
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“CONCLUSÃO : 

 

...Assim, quanto ao aspecto técnico-contábil, considerando as 

análises e ponderações estabelecidas nesta Instrução Contábil 

Conclusiva, não vislumbramos a manutenção de impropriedades 

aptas a contaminar a integralidade das contas, de forma que 

somos de opinião que o Parecer Prévio oriundo deste processado 

seja emitido com a sugestão de APROVAÇÃO das presentes 

contas, nos termos do art. 80, II da Lei Complementar nº 621/12, 

com as recomendações anteriormente discriminadas.” 

 

A 5ª SCE, entendendo que no presente processo há matéria cujo setor 

competente para a análise é o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises 

Conclusivas – NEC, o encaminhou para elaboração de Instrução Técnica 

Conclusiva ITC 4337/2015, fls. 266/287, alinhavada nos termos que segue: 

 

“2.3 Face o exposto, opina-se, diante do preceituado no Art. 319, 

§1º, inciso IV da Resolução TC 261/2013, no sentido de que: 

2.3.1. seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando a 

APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas do senhor Jair 

Correa, Prefeito Municipal frente à Prefeitura Municipal de 

Linhares no período de 01/01/2013 a 31/12/2013. 

2.4 Sugere-se, ainda, que o Conselheiro Relator determine ao 

Chefe do Executivo do Município de Linhares que por ocasião da 

execução orçamentária, não promova abertura de créditos 

suplementares em desacordo com o art. 167, inciso VII, e art. 165, 

§8º da CRB/88, e a vedação contida no § 4º do art. 5º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000. 

2.5 Por fim, sugere-se recomendar ao atual gestor sejam feitos 

os ajustes devidos, no exercício corrente, que proceda à 

contabilização das participações em consórcios conforme dispõem 

as Normas Brasileiras de Contabilidade e os normativos emitidos 

pela Secretaria do Tesouro Nacional.” 
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Encaminhado o feito ao Ministério Público Especial de Contas, o Procurador 

Luciano Vieira, acompanhou integralmente o Núcleo de Estudos Técnicos e 

Análises Conclusivas - NEC, fazendo acrescer apenas algumas determinações, 

nos seguintes termos: 

1- Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao 

Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA 

das contas do Executivo Municipal de Linhares, referente ao 

exercício de 2013, na forma do art. 80, inciso II, da LC n. 

621/12 c/c art. 71, inciso II, da Constituição Estadual:  

2- Nos termos do art. 87, incisos VI e VII, da LC n. 621/12, 

sejam expedidas a determinação e a recomendação 

sugeridas pelo NEC à fl. 286 (itens 2.4 e 2.5); 

3 - Sejam, ainda, expedidas as seguintes determinações: 

3.1 – ao Conselho Municipal de Saúde para que emita 

parecer conclusivo sobre a aplicação dos recursos 

destinados à saúde no âmbito do município de Linhares 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 29 de março do exercício subsequente: 

3.2 – 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 razoável para 

análise e emissão do perecer conclusivo, que deverá instruir 

a prestação de contas anual do Ente; 

3.3 – ao Chefe do Executivo Municipal 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.”  
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Em síntese, é o relatório. 

 

VOTO 

TC – 2698/2014 

 

Cuidam os autos de Prestação de Contas Anual do Município de Linhares, 

referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Jair Correa. 

Preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados, resultando na 

citação do responsável, com relação aos seguintes itens: 

 
 1. Evidências de Inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei Orçamentária Anual 

nº 3.256/2012 (item 4.1) 

 2. Abertura de Créditos Adicionais em Inobservância ao limite estabelecido na 

Lei Orçamentária Anual e ao Art. 167 da Constituição da República (item 4.2) 

 3. Desequilíbrio Evidenciado no Balanço patrimonial entre Ativo e Passivo (item 

6.1) 

 4. Ausência de Registro das Participações em Consórcio (item 6.3) 

 5. Ausência do Parecer emitido pelo Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social da Saúde (item 8.4) 

 

Compulsando os autos, evidencia-se que as supostas irregularidades, após 

apresentação das justificativas do gestor, foram devidamente reanalisadas pela 

5ª SCE, que opinou pelo afastamento das mesmas, sugerindo a Aprovação 

das presentes contas com recomendações, de acordo com a Instrução 

Contábil Conclusiva – ICC 79/2015.  

 

Por sua vez, o NEC, através da Instrução Técnica Conclusiva ITC 

4337/2015, ao analisar as justificativas e documentação complementares 

apresentadas pelo gestor, opinou pela emissão de Parecer Prévio pela 

Aprovação com Ressalva das contas, ressaltando as irregularidades 

constantes no item 4.1 e 4.2. O Ministério Público acompanhou integralmente o 

Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, fazendo acrescer 

apenas algumas determinações. 
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Dentro dessa análise, com relação aos apontes de irregularidades, passo a me 

manifestar:  

 
Evidências de Inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei Orçamentária 

Anual nº 3.256/2012 e Abertura de Créditos Adicionais em Inobservância 

ao limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e ao Art. 167 da 

Constituição da República (item 4.1 e 4.2): 

 

Verificou-se que o mencionado artigo 5º da LOA – Lei Orçamentária Anual – 

Lei nº 3256/2012 concede abertura de créditos adicionais ilimitados à conta de 

excesso de arrecadação e superávit financeiro, em desacordo com o artigo 

167, inciso VII da Constituição Federal. Tal vedação se dá em decorrência da 

obrigatoriedade de fixação da despesa na lei orçamentária. 

 

No presente caso, o orçamento municipal teve uma consignação de crédito 

inicial de 458,4 milhões, aprovado na Lei Orçamentária Anual, contudo, sofreu 

um acréscimo de 8,4 milhões, sem a participação do Poder Legislativo, senão a 

inicial. 

 

Assim, tendo em vista que o artigo 5º da Lei nº 3256/2012 está em desacordo 

com a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange à 

autorização de dotação ilimitada ao Poder Executivo, sugere a equipe técnica 

que este Tribunal decida incidentalmente pela inconstitucionalidade destes 

incisos da LOA, impondo-se a negativa de executoriedade. 

 

Todavia, a mesma irregularidade já fora objeto de análise nos autos do 

processo TC-1871/2012, que trata de Prestação de Contas Anual da Prefeitura 

Municipal de Linhares no exercício de 2011, sendo afastada, gerando por 

consequência, determinação ao gestor, para que nos próximos exercícios, a 

administração municipal “deixe de incluir na Lei Orçamentária Anual, cuja 

iniciativa é do Prefeito Municipal, a consignação de autorização com dotação 
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ilimitada”. Entretanto, considerando que a decisão dos referidos autos ocorreu 

em abril de 2014 e o presente processado trata-se de fatos ocorridos no 

exercício de 2013, executados por lei sancionada em 2012, entendo que as 

irregularidades aqui aventadas devem ser afastadas, vigorando a determinação 

anterior, tendo em vista, que já fora objeto de análise. 

 

Desequilíbrio Evidenciado no Balanço patrimonial entre Ativo e Passivo 

(item 6.1) 

 

Conforme constatação da equipe técnica desta Casa, o balanço patrimonial 

consolidado do município não se encontra em conformidade com as normas 

contábeis uma vez que apresenta um desequilíbrio entre as contas de ativo e 

passivo. 

 

Em sede de justificativas, o gestor encaminhou balanços individualizados que 

foram incluídos na presente prestação de contas, onde a divergência indicada 

não existe. Informou, ainda, que a consolidação do balanço é efetuada por 

meio eletrônico, tendo como base o sistema contábil, o que impossibilitou a 

identificação da origem da inconsistência.  

 

Relata que ao efetuar a nova consolidação do balanço ocorreu uma diferença 

na conta e que depois de ter verificado, realizou o ajuste no exercício em 

referência, conforme Norma Brasileira de Contabilidade - NBCT. 

 

De acordo com a equipe técnica, no novo balanço patrimonial foi encontrado o 

equilíbrio suscitado quando da elaboração do Relatório Técnico Contábil nº 

414/2014, sendo constatados os equívocos ocorridos. Desta forma, opino pelo 

afastamento da presente irregularidade. 

 

Ausência de Registro das Participações em Consórcio (item 6.3): 
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Foi identificado ausência de registro das participações, avaliadas pelo método 

da equivalência patrimonial, no Consórcio Público da Região Polinorte e 

Cisabes, confrontando a informação de transferência a título de investimento 

em consórcio no valor de R$ 35.314,50 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze 

reais e cinquenta centavos), em desacordo com o art. 13 da Portaria STN 

72/2012. 

 

Justifica o gestor, tratar-se de informações referentes ao SAAE, fazendo 

acostar documentos sobre a participação do município em consórcios. 

Verificando tal documentação, observa-se que, apesar de não haver descrição 

de qual ou quais consórcios se referem, o valor descrito acima corresponde ao 

valor identificado à conta do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, 

constando nas contas municipais face à consolidação.   

 

Desta forma, entendemos sanada a inconsistência aqui levantada, sugerindo, 

de acordo com a orientação técnica, que as participações em consórcios, 

sempre que ocorridas, sejam devidamente contabilizadas, conforme previsto no 

art. 13 da Portaria STN nº 72/2012. 

 

Ausência do Parecer emitido pelo Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social da Saúde (item 8.4) 

 

Observou-se que não foi encaminhado a esta Casa o parecer do Conselho 

Municipal de Saúde de Linhares, em desacordo com a previsão Constitucional 

contida no §3º do art. 198, regulamentado pela Lei Complementar nº 141/2012. 

 

Alega o gestor que o Conselho de Saúde foi informado em relação à 

apresentação do parecer, porém não apresentou o documento 

tempestivamente. Contudo, acostou o parecer quando do encaminhamento das 

justificativas. 

Verifica-se que o referido parecer não depende do Chefe do Poder Executivo, 

uma vez que é confeccionado pelo órgão de “controle social” da comunidade, 
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que não está vinculado ao Poder Executivo, por tratar-se de um órgão 

fiscalizador. 

 

Ademais, observa-se que o Município de Linhares aplicou o mínimo 

constitucional estabelecido para serem aplicados na Saúde. 

 

Sopesando as alegações do gestor e a análise realizada pela equipe técnica 

desta Casa, entendo por sanada a presente irregularidade, recomendando ao 

gestor que em futuras prestações de contas, solicite e encaminhe a esta Corte 

de Contas o “Parecer do Conselho de Fiscalização sobre Prestação de Contas 

dos Recursos Aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde” assinados 

por todos os seus membros, e caso o conselho ainda não tenha avaliado e 

emitido o mencionado Parecer, que se junte uma Declaração firmada pelos 

componentes do órgão de que aquela atribuição não tenha sido cumprida até o 

momento em que se referir a solicitação. 

  

Por fim, destaca-se na presente prestação de contas, que os limites legais e 

constitucionais foram respeitados em relação às despesas com pessoal, dívida 

pública, operações de crédito, aplicação de recursos na saúde, remuneração 

dos profissionais do magistério, manutenção e desenvolvimento do ensino e 

transferência para o Poder Legislativo. 

 

Diante do exposto, não vislumbrando subsistência de quaisquer ocorrências 

que pudessem comprometer a aprovação das presentes contas, encampo 

integralmente os fundamentos e conclusões explicitadas pela 5ª Secretaria de 

Controle Externo, por meio da Instrução Contábil Conclusiva ICC-79/2015, e 

parcialmente o posicionamento do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises 

Conclusivas – NEC e o parecer Ministerial. 

 

Assim, VOTO no sentido de que seja emitido PARECER PRÉVIO 

recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO das contas de 

responsabilidade do Senhor Jair Correa, Prefeito Municipal de Linhares, 
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relativas ao exercício de 2013, nos termos do art. 80, inciso I, da Lei 

Complementar nº 621/2012, c/c o art. 132, inciso I da Resolução TC-261/13.  

 

VOTO para que seja expedida a seguinte determinação ao Chefe do Poder 

Executivo: 

 

1- Não promova abertura de créditos suplementares em desacordo com o 

art. 167, inciso VII, e art. 165, §8º da CRB/88, e a vedação contida no § 

4º do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 

101/2000. 

 

VOTO ainda, para que sejam expedidas as seguintes recomendações ao 

Chefe do Poder Executivo: 

 

1- Que as participações em consórcios, sempre que ocorridas, sejam 

devidamente contabilizadas, conforme previsto no art. 13 da Portaria 

STN nº 72/2012. 

2- Que em futuras prestações de contas, solicite e encaminhe a esta Corte 

de Contas o “Parecer do Conselho de Fiscalização sobre Prestação de 

Contas dos recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de 

Saúde” assinados por todos os seus membros, e caso o Conselho 

ainda não tenha avaliado e emitido o mencionado Parecer, que se junte 

uma Declaração firmada pelos componentes do órgão de que aquela 

atribuição não tenha sido cumprida até o momento em que se referir a 

solicitação. 

3- 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 

razoável para análise e emissão do perecer conclusivo, que deverá 

instruir a prestação de contas anual do Ente; 
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4- 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.”  

 

Arquive-se após o trânsito em julgado. 

 

 

PARECER PRÉVIO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2698/2014, 

RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, em sessão plenária realizada no dia dezessete de maio de dois mil e 

dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José 

Antônio Almeida Pimentel: 

 

1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a aprovação 

das contas da Prefeitura Municipal de Linhares, de responsabilidade do Senhor 

Jair Correa, relativas ao exercício de 2013; 

 

2. Determinar ao Chefe do Poder Executivo que não promova abertura de 

créditos suplementares em desacordo com o art. 167, inciso VII, e art. 165, §8º 

da CRB/88, e a vedação contida no § 4º do art. 5º da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000; 

 

3. Recomendar ao Chefe do Poder Executivo: 

 

3.1 Que as participações em consórcios, sempre que ocorridas, sejam 

devidamente contabilizadas, conforme previsto no art. 13 da Portaria STN 

nº 72/2012; 

 

3.2 Que em futuras prestações de contas, solicite e encaminhe a esta 

Corte de Contas o “Parecer do Conselho de Fiscalização sobre Prestação 
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de Contas dos recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de 

Saúde” assinados por todos os seus membros, e caso o Conselho ainda 

não tenha avaliado e emitido o mencionado Parecer, que se junte uma 

Declaração firmada pelos componentes do órgão de que aquela 

atribuição não tenha sido cumprida até o momento em que se referir a 

solicitação; 

 

3.3 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 

razoável para análise e emissão do perecer conclusivo, que deverá 

instruir a prestação de contas anual do Ente; 

 

3.4 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; 

 

4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. 

 

Composição Plenária  

 

Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros Sérgio 

Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, 

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-Geral do Ministério Público Especial de Contas. 

 

Sala das Sessões, 17 de maio de 2016. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente 
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CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

Relator 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

 

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição  

 

Fui presente: 

 

DR. LUCIANO VIEIRA 

Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas 

 

 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário Adjunto das Sessões  
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