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PROCESSO       - TC-1944/2011  

INTERESSADO  - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI 

ASSUNTO          - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2010 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010 - 

CONTAS REGULARES - RECOMENDAÇÕES - PARECER 

PRÉVIO PELA APROVAÇÃO. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA 

LOVATTI: 

 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal 

de MMuuqquuii, relativa ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Nicolau 

Esperidião Neto, chefe do executivo municipal. 

Extrai-se do Relatório Técnico Contábil – RTC nº 087/2011, de fls. 1098/1110, 

elaborado pela 5ª Controladoria Técnica, impropriedades contábeis que ensejaram 

a citação do agente responsável, conforme Instrução Técnica Inicial – ITI nº 

446/2011 – fls. 1125/1126. 

Regularmente citado (Termo de Citação nº 513/2011 – fl. 1134), apresentou o 

agente responsável justificativas e documentos às fls. 1139/1157. 

Em prosseguimento ao feito, a 5ª Controladoria Técnica elaborou Instrução 

Técnica Conclusiva – ITC 8427/2011 (fls. 1161/1170), recomendando a 

APROVAÇÃO das contas apresentadas, com ressalvas e determinações.  

Transcrevo, parcialmente, o teor da ITC:  
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II. ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE ABORDADO NO RTC 87/2011 e ITI 446/11.  

Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas de ativo realizável 

e passivo flutuante. 

Base normativa: Lei 4320/64, arts. 85, 87, 88, 89, 93, 101 a 105 

Em análise ao Anexo XVII (fls. 900) e ao demonstrativo dos créditos a receber (fls. 

902) foi constatado que há diversas contas, dentre as quais as de consignações 

retidas de servidores e de terceiros, sem recolhimento a quem de direito ou 

recebimento/compensação, conforme o caso, se perpetuando no balanço 

patrimonial, gerando acúmulo de saldo, conforme demonstração: 

 

Rubricas Saldo inicial Inscrições Baixas Saldo final 

Passivo 

Confederação dos Servidores Públicos R$ 43.718,29 R$ 5.936,65  R$ 49.654,94 

Seguro/empréstimos R$ 4.670,77 R$ 275,90   R$ 4.946,67 

Empréstimo consignado Banestes R$ 21.888,24 R$ 293.944,65 R$ 289.755,53 R$ 26.077,36 

Empréstimo consignado CEF R$ 23.938,32 R$ 327.654,85 R$ 315.603,23 R$ 35.989,94 

Empréstimo consignado B. Brasil R$ 605,09 R$ 89.008,52 R$ 87.980,06 R$ 1.633,55 

Empréstimo consignado RS crédito R$ 316,47   R$ 316,47 

Empréstimo consignado B. Rural R$ 133,54   R$ 133,54 

INSS Serv. Terceiros R$ 32.150,27 R$ 27.333,26 R$ 26.451,67 R$ 33.031,86 

INSS Serv. Autônomos R$ 18.451,52 R$ 7.554,89 R$ 4.461,57 R$ 21.544,84 

INSS Ret. Prod. Rurais R$ 4.316,65 R$ 7.809,71 R$ 3.505,13 R$ 8.621,23 

Depósitos PIS/PASEP R$ 967,12 R$ 104.896,42 R$ 104.896,42 R$ 967,12 

Ativo 

Salário família R$ 7.230,43 R$ 38.729,82 R$ 33.574,40 R$ 12.385,85 

Salário maternidade R$ 4.460,63 R$ 57.742,29 R$ 56.261,40 R$ 5.941,52 
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Justi fica tiva  (fls.  1139-1143): a defesa fez  as alegações 

reproduz idas abaixo:  

“Na rubrica - Confederação dos Servidores Públicos - Os 

valores em débito estão sendo negociados com a 
Confederação dos Servidores Públicos para 
regularização dos débitos, vez que existe demanda 

acerca de qual sindicato que tem competência para 
arrecadar tais valores, visto que no Município existe 
sindicato municipal, que vem reclamando os valores 

relativo a 01 (um) dia de trabalho dos servidores no mês 
de março anualmente." 

Os valores existentes da rubrica Seguro/Empréstimo em 
sua maioria são valores existentes anteriores ao 

exercício de 2010, portanto valores passíveis de 
verificação de sua regularidade para pagamento, 
conforme ficha razão da referida rubrica em anexo. 

Os valores constantes do Empréstimo Consignado 

Banestes parte dele, ou seja, R$ 25.829,14 trata-se de 
valores descontados dos servidores no pagamento do 
mês de dezembro de 2010 e, portanto foram pagos no 

exercício de 2011, ficando somente o saldo de R$ 248,22 
não reclamado pelo Banestes relativo ao ano de 2010. 

Quanto os valores constantes do Empréstimo 
Consignado CEF parte dele ou seja R$ 29.715,09 trata-

se de valores descontados dos servidores no pagamento 
do mês de dezembro de 2010 e portanto foram pagos no 
exercício de 2011, entretanto existe um saldo de R$ 

6.274,85 que foi sendo acumulado ao longo dos anos 
que não foram reclamados pelo banco, mas que foram 
devidamente descontados dos servidores, assim após 

conciliação dessas contas os valores poderão ser 
ingressados no município como outras receitas 
orçamentárias relativo depósitos não reclamados. 

O valor do Empréstimo Consignado B. Brasil, existente 

como saldo de R$ 1.633,55 trata-se de valores 
acumulados em exercícios anteriores a 2010 e no próprio 
exercício que não foram reclamados ainda pelo banco, 

mas que foram devidamente descontados dos 
servidores, que poderão ser ingressados no município 
como outras receitas orçamentárias relativo depósitos 

não reclamados, mas como prudência ainda não 
efetivou-se a entrada orçamentária. 

Os valores de R$ 316,47 e R$ 133,54 de Empréstimo 
consignado RS Crédito e Banco Rural são valores 
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existentes anteriores a 2010, e até a presente data não 
foram reclamados pelos credores, mas são oriundo de 
descontos regulares do pagamento dos servidores. 

A conta INSS Serviços de Terceiros no valor de R$ 

33.031,86 trata-se de conta sintética das subcontas de 
INSS Autônomos, INSS Produtores Rurais e INSS de 
Empresas. 

Quanto à conta de INSS sobre Serviços de Autônomos, 

parte dos valores são oriundos de exercícios anteriores a 
2010, sendo ainda que até o mês de outubro de 2008 
esses valores são objeto de parcelamento junto ao INSS, 
existindo ainda valores pendentes de pagamento. 

Da mesma forma os valores de INSS retidos de 
Produtores Rurais apresentados na PCA 2010 foram 
parcelados pelo Município de Muqui, até o mês de 

outubro de 2008, existindo ainda valores pendentes de 
pagamento. 

Os Depósitos de PIS/PASEP apresentam um saldo 
remanescente de R$ 967,12 anterior ao exercício de 

2010, entretanto todos os servidores habilitados para o 
recebimento dos rendimentos do PIS/PASEP foram 
atendidos ficando o referido saldo excedente nas contas 

municipais, não sendo portanto dívida perante servidor 
municipal. 

As contas de Salário Família e Salário Maternidade 
apresentam saldo de natureza devedora, que são 

oriundos do exercício de 2010 e exercícios anteriores, 
assim este Chefe do Poder Executivo determinou que 
estes valores serão conciliados durante o exercício de 

2011 afim de verificar se os mesmos representam direito 
do município perante o INSS ou poderão ser objeto de 
cancelamento, após as devidas correções financeiras. 

Além disso, constantemente os serviços de contabilidade 

e tesouraria vêm procurando a correta evidenciação 
desses valores, e oportunamente promove correções 
desses valores quando encontrados erros de 

classificações dessas contas, não se omitindo em 
momento algum a correta demonstração da execução 
orçamentária e extra-orçamentária. Entretanto alguns 

valores são oriundos de exercícios anteriores e que 
dificulta a analise e levantamento dos dados.  

Contudo considerando o Termo de Citação n° 513/2011 
desta Corte de Contas, estamos promovendo a 

constituição formal de comissão composta por servidores 
dos seguintes setores: Departamento de Pessoal, 
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Departamento de Tesouraria e Departamento de 
Contabilidade com cronograma e programação até o final 
do exercício de 2011 a fim de apurar e conciliar as 

devidas contas, visto que não será possível apresentar 
estes trabalhos no prazo de defesa de 30 dias expedido 
pelo TCEES.“ [Sic] 

Análise: Embora o responsável tenha realizado diversas alegações a respeito da 

ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas de ativo realizável e 

passivo flutuante, entre elas que: Na rubrica Confederação dos Servidores 

Públicos, os valores em débito estão sendo negociados; na rubrica 

Seguro/Empréstimo em sua maioria são valores existentes anteriores ao exercício 

de 2010, portanto, passíveis de verificação; nas rubricas Empréstimo Consignado 

Banestes, Banco do Brasil e CEF, parte deles, refere-se a valores descontados dos 

servidores no pagamento do mês de dezembro de 2010 e, portanto, pagos no 

exercício de 2011, e ainda, constituição formal de comissão composta por 

servidores de alguns setores da Prefeitura a fim de apurar e conciliar as devidas 

contas, com cronograma e programação até o final do exercício de 2011 , não 

foram enviados documentos comprobatórios das medidas adotadas pela Prefeitura 

para apurar e regularizar as contas questionadas, portando, considera-se o item 

não saneado. 

III. APURAÇÃO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS  

O Relatório Técnico Contábil nº 87/2011 constatou o cumprimento dos limites 

constitucionais e legais, conforme quadros demonstrativos abaixo: 

 

III.I. LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO 

Base Legal: Alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo 22 da Lei Complementar 

101/00. 

PODER EXECUTIVO 

Total da despesa líquida com pessoal  R$ 9.620.417,94 

Receita corrente líquida – RCL  R$ 20.891.058,73 

% do total da despesa líquida com pessoal 46,05% 
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sobre a RCL 

Limite legal (alínea “b” do inciso III do art. 20 da 

LRF) - <54%> 
R$ 11.281.171,71 

Limite prudencial (§ único do art. 22 da LRF) - 

<51,30%>  
R$ 10.717.113,13 

III.II. LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL - CONSOLIDADA - 

EXECUTIVO/LEGISLATIVO 

Base Legal:  Artigo 19, III, da Lei Complementar 101/00. 

 
B
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III.III. APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Base Legal: art. 60, inc. XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da  

Constituição da República de 1988 ( alterado pela Emenda Constitucional 53/2006) 

   

 

 

 

I

I

EXECUTIVO/LEGISLATIVO 

Total da despesa consolidada com pessoal R$ 10.322.041,70 

Receita corrente líquida – RCL R$ 20.891.058,73 

% do total da despesa com pessoal sobre a RCL 49,41% 

Limite legal (inciso III do art. 19 da LRF) - <60%> R$ 12.534.635,24 

Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <57%> R$ 11.907.903,48 

Receita de Transferência de Recursos do FUNDEB R$ 3.622.699,25 

DESCRIÇÃO APLICAÇÃO ENSINO TOTAL 

Valor mínimo a ser aplicado 
R$ 2.173.619,55 

Percentual mínimo a ser aplicado 
60,00% 

Valor efetivamente aplicado 
R$ 2.648.750,47 

Percentual efetivamente aplicado 
73,12% 
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I.IV. APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) 

Base Legal: art. 212 da Constituição da República de 1988 

Foi constatado, a partir da análise dos dados encaminhados, que a Administração 

Municipal aplicou 26,17% das receitas de impostos em manutenção e 

desenvolvimento do ensino, conforme demonstrado a seguir. Em acordo, portanto, 

com o mandamento constitucional, que determina uma aplicação mínima de 25%:  

 

Base de Cálculo – Receita Bruta de Impostos R$ 13.464.458,23 

DESCRIÇÃO APLICAÇÃO ENSINO TOTAL 

Valor mínimo a ser aplicado 
R$ 3.366.114,56 

Percentual mínimo a ser aplicado 
25,00% 

Valor efetivamente aplicado 
R$ 3.523.087,70 

Percentual efetivamente aplicado 
26,17% 

          Insta esclarecer que, por não serem pertinentes (arts. 11, 70 e 71 da Lei Federal 

9.394/96), não tomaram parte das despesas computáveis as subfunções 362 

(Ensino Médio – despesa liquidada de R$ 10.000,00), 364 (Ensino Superior – 

despesa liquidada de R$ 37.100,00) e 306 (Alimentação e nutrição – despesa 

liquidada de R$ 138.814,40). 

Para a apuração do valor aplicado pelo município foram consideradas as seguintes 

deduções: 

Aplicações efetuadas com recursos recebidos em transferência pelo 
FNDE e recursos de Convênios R$ 594.830,16 

Resultado líquido das transferências do FUNDEB R$ 1.109.462,82 

Receita de aplicação financeira de recursos de impostos vinculados 
ao ensino R$ 7.670,85 

Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira 
de recursos de impostos vinculados ao ensino R$ 312.369,08 
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Total R$ 2.024.332,91 

 

III.V. APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

Base Legal: Artigo 77, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição da República de 1988 ( Incluído pela Emenda Constitucional nº 

29/2000) 

 

 

 

P

a
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Para a apuração do valor aplicado pelo município foram consideradas as seguintes   

deduções: 

Aplicações efetuadas com recursos recebidos do Sistema Único de 
Saúde (SUS) R$ 2.127.314,00 

Receitas de aplicação financeira - contas bancárias da saúde R$ 4.390,74 

Restos a pagar inscritos sem disponibilidade financeira R$ 162.945,07 

Total R$ 2.294.649,81 

 

III.VI. REPASSE DE DUODÉCIMOS AO LEGISLATIVO 

Base legal: art. 29A, inc. I, c/c art. 29A § 2º, inc. I da Constituição da República de 

1988 

Base de Cálculo – Receita Bruta de Impostos R$ 13.464.458,23 

DESCRIÇÃO APLICAÇÃO SAÚDE 

Valor mínimo a ser aplicado 
R$ 2.019.668,73 

Percentual mínimo a ser aplicado 
15,00% 

V Valor efetivamente aplicado 
R$ 2.890.978,79 

Percentual efetivamente aplicado 
21,47% 
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Em análise à documentação, verificamos que foi repassado a título de duodécimo 

para o Poder Legislativo Municipal o valor de R$ 896.322,47 (Balanço Financeiro, 

fls. 888). Entretanto, de acordo com as receitas registradas na Prestação de 

Contas do Exercício de 2009, foi apurado que o valor máximo admitido para 

repasse é de R$ 895.878,24, conforme demonstração: 

Limite de Gasto Total do Poder Legislativo para o exercício de 2010, calculado a 

partir da Prestação de Contas do Exercício de 2009: 

Receitas Arrecadada e Contabilizada até 31 de dezembro 

Item Conta Contábil Imposto 2009 

RECEITA TRIBUTÁRIA TOTAL R$ 558.662,98 

1 1.1.0.0.00.00 Receita Tributária Total R$ 558.662,98 

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS R$ 11.979.617,74 

2 1.7.2.1.01.02 FPM R$ 7.231.737,03 

3 1.7.2.1.01.05 ITR R$ 12.923,15 

4 1.7.2.1.01.12/ 1.7.2.2.01.04 IPI R$ 76.853,09 

5 1.7.2.1.09.01 ICMS - Desoneração Exportações R$ 54.453,24 

6 1.7.2.2.01.01/ 1.7.2.2.01.03 ICMS R$ 4.340.817,07 

7 1.7.2.2.01.02 IPVA R$ 230.818,17 

8 1.7.2.2.01.13 Contrib. Intrev. Dom. Econômico - CIDE R$ 32.015,99 

OUTRAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA R$ 259.979,80 

9 1.2.20.29.00 Contrib. P/ Cust. Ilum. Públ. R$ 209.450,55 

15 1.9.1.3.11.00 Multas e Juros de Mora - DA - IPTU R$ 11.325,58 

17 1.9.1.3.13.00 Multas e Juros de Mora - DA - ISS R$ 434,74 

18 1.9.3.1.00.00 Dívida Ativa Tributária R$ 38.768,93 

Total R$ 12.798.260,52 

% (Inciso I, art. 29A da Constituição da República de 1988) 7% 

Valor Limite a ser repassado R$ 895.878,24 

 

III.VII.  REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS 

A Lei Municipal 378/2008 (fls. 252) fixou os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito 

para a legislatura 2009-2012 em, respectivamente, R$ 6.100,00 e R$ 3.200,00. Da 

análise da ficha financeira do Prefeito, relativa a 2010 (fl. 247), foi constatado que 

as despesas com sua remuneração estiveram em conformidade com o 

mandamento legal. Quanto ao Vice-Prefeito, consta a fls. 248, comprovação de 

que o mesmo declinou do recebimento dos valores a que faria jus em 2010.  
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IV. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) E 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) 

Tendo em vista que o jurisdicionado cumpriu os prazos de encaminhamento dos 

relatórios a esta Corte de Contas, não foi formalizado processo quanto à omissão. 

Entretanto, foram-lhe encaminhados pareceres de alerta, emitidos por esta Corte 

de Contas, em função do não atingimento da meta bimestral de arrecadação 

relativamente aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres/2010, e ao resultado primário 

relativamente ao 6º bimestre/2010 (processos TC 3347, 5.880, 7.323, 8.626/2010, 

128 e 1074/2011, respectivamente). 

VI. CONCLUSÃO 

Foi examinada a prestação de contas constante do presente processo (fls. 1-180), 

pertencente à prefeitura municipal de muqui, de responsabilidade do sr. Nicolau 

esperidião neto, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2010, 

formalizada conforme disposições da resolução nº 182/02 deste tcees e alterações 

posteriores. 

Opinamos, quanto ao aspecto técnico-contábil, pela APROVAÇÃO das Contas da 

Prefeitura Municipal de Muqui, relativamente ao exercício financeiro de 2010, sob a 

responsabilidade do SR. NICOLAU ESPERIDIÃO NETO, nos termos do art. 78 da 

LC Estadual nº 32/93 c/c art. 126 da Resolução TC 182/02, com a seguinte 

RESSALVA: 

 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas de ativo realizável e 

passivo flutuante (Base normativa: Lei 4320/64, arts. 85, 87, 88, 89, 93, 101 a 105). 

Em função da qual, sugerimos a DETERMINAÇÃO à administração municipal de 

Muqui, para que: 

 Efetue a apuração e regularização dos saldos das contas de ativo realizável e 

passivo flutuante, que apresentam ausência de movimentação e acúmulo de saldo 

Base normativa: Lei 4320/64, arts. 85, 87, 88, 89, 93, 101 a 105 (Item II desta ITC).  

 

Sugerimos, ainda, a seguinte RECOMENDAÇÃO à administração municipal: 

 Que efetue a atualização da dívida fundada (item 1.4.a) do RTC 87/2011). 
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O douto Representante do Ministério Público de Contas, às fls. 1174/1176, 

manifestou-se de acordo com a proposição da área técnica. 

É o Relatório. 

No que tange aos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão 

Fiscal, conforme informações da 5ª Controladoria Técnica na ITC nº 8427/2011, 

não ocorreu irregularidades. 

Ressalto ainda, que, conforme demonstrado na Instrução Técnica Conclusiva, o 

Executivo Municipal observou os limites legais e constitucionais.  

No compulsar dos autos, verifico que a presente prestação de contas foi 

considerada regular pelos técnicos deste sodalício, não se vislumbrando 

subsistência de ocorrências que pudessem comprometer a regularidade destas 

contas.  

Quanto à sugestão proposta pela área técnica de ressalva, com determinação à 

administração municipal de Muqui, relacionada ao item II da ITC 8427/2011, 

esclareço que, como no dispositivo que trata da emissão do Parecer Prévio sobre 

as contas anuais dos prefeitos - art. 126 do Regimento Interno desta Corte de 

Contas, não há previsão de ressalva com determinação, acolho a sugestão como 

recomendação. 

Assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo setor técnico e 

pelo digno Representante Ministerial que me permito acolhê-las, com a exceção 

acima relatada, passando a fazer parte integrante deste voto. 

Pelo exposto, corroborando com o entendimento da área técnica e do douto 

Ministério Público de Contas, V O T O: 
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 Pela emissão de Parecer Prévio pela APROVAÇÃO das contas da 

Prefeitura Municipal de Muqui, referentes ao exercício de 2010, de 

responsabilidade do Sr. Nicolau Esperidião Neto, com fundamento no 

artigo 78 da Lei Complementar nº 32/93, cumulado com o artigo 126 da 

Resolução TC nº 182/02; 

 Pela recomendação à administração municipal para que :  

a) Promova a apuração e a regularização dos saldos das contas do ativo 

realizável e passivo flutuante que apresentam ausência de 

movimentação e acúmulo de saldo, nos termos da Lei 4.320/64, arts. 85, 

87 a 89, 93, 101 a 105, em referência ao item II da ITC nº 847/2011.  

b) Efetue a atualização da dívida fundada, em referência ao item 1.4.a do 

RTC nº 87/2011. Para tanto, determino que seja encaminhado ao 

responsável, a cópia do referido relatório. 

V O T O, por derradeiro, para que seja encaminhada ao Legislativo Municipal 

cópia do Parecer Prévio nos termos do artigo 130, observado o artigo 129 §1º, 

ambos do Regimento Interno - Resolução 182/2002. 

 

 

 

PARECER PRÉVIO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-1944/2011, RESOLVEM 

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

sessão realizada no dia vinte e dois de março de dois mil e doze, à unanimidade, 

recomendar ao Poder Legislativo Municipal a aprovação da Prestação de Contas 

Anual apresentada, sob a responsabilidade do Sr. Nicolau Esperidião Neto, 
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Prefeito Municipal de Muqui no exercício de 2010, com recomendações, nos 

termos do voto do relator, Conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti.  

 

Composição Plenária 

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

Ranna de Macedo, Presidente, João Luiz Cotta Lovatti, Relator, José Antônio 

Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias 

Chamoun e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, 

ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em 

substituição ao Procurador-Geral. 

 

Sala das Sessões, 22 de março de 2012. 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

 

 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Relator 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

 

 



PARECER PRÉVIO TC-010/2012 
ah/sj 

 

  

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

 

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Em substituição 

 

 

DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-Geral das Sessões 

 


