
 

PARECER PRÉVIO TC-091/2016 – SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO            - TC-3846/2015 (APENSOS: TC-483/2014 E TC-484/2014) 

JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI 

ASSUNTO             - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  

RESPONSÁVEL - ALUISIO FILGUEIRAS 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 – 

PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO – ARQUIVAR. 

   

O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL: 

I - RELATÓRIO 

 

Cuidam os autos de Prestação de Contas Anual do Município de Muqui, referente ao 

exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Aluisio Filgueiras. 

 

De acordo com a análise feita através do Relatório Técnico Contábil RTC 239/2015 

(às fls. 09/28 mais anexos), foi sugerida a citação do gestor responsável, por meio da 

Instrução Técnica Inicial ITI 1371/2015 (às fls. 36), para apresentação das 

justificativas e documentação cabíveis. 

 

Devidamente citado, conforme se depreende da DECM 1175/2015 (às fls. 38), e do 

Termo de Citação n° 1440/2015 (às fls. 39), compareceu o responsável aos autos às 

fls. 45/50, apresentando seus esclarecimentos e documentos. 
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A SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, após analisar a defesa 

apresentada, manifesta-se finalmente por meio da Instrução Técnica Conclusiva 

01654/2016-2, às fls. 56/67, concluindo da seguinte forma: 

 
“6. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de 

Muqui, exercício de 2014, formalizada de acordo com a Resolução TC 

261/2013 e alterações posteriores. 

 

Ante o exposto, em face das análises empreendidas anteriormente, 

entendemos que dos apontamentos destacados na Instrução Técnica Inicial – 

ITI 1371/2015, permanece a irregularidade constante do item 4.1 do RTC 

239/2015. 

 

Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, inciso IV, da 

Resolução TC 261/2013, conclui-se opinando: 

 

No sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, 

dirigido à Câmara Municipal de Muqui, recomendando a REJEIÇÃO DA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do Sr. Aluisio Filgueiras, Prefeito 

Municipal durante o exercício de 2014, nos termos do art. 80, inciso III, da Lei 

Complementar 621/2012; e do art. 132, inciso III, do Regimento Interno 

(Resolução TC 261/2013). 

 

Sugere-se ainda emissão de determinação ao Prefeito de Muqui para que: 

 

Encaminhe o parecer (não a Resolução com resultado da análise das contas) 

emitido e discutido no âmbito do Conselho de Saúde com as assinaturas dos 

membros do conselho.” 
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Encaminhado o feito ao Ministério Público Especial de Contas, o Procurador Luis 

Henrique Anastácio da Silva, subscreve integralmente o entendimento da área técnica, 

manifestado na ITC 1654/2016-2. 

 

Após, os autos foram à 32ª Sessão Ordinária de 2015 da 2ª Câmara com vistas à 

sustentação oral, reduzidas a termo nas Notas Taquigráficas de fls. 79, promovida pelo 

responsável, Sr. Aluisio Filgueiras, que também trouxe aos autos alegações escritas e 

documentos (às fls. 83/170) que julgou pertinentes à elucidação da questão posta em 

análise. 

 

Diante disso, retornaram os autos à SecexContas para análise complementar, realizada 

por meio da Manifestação Técnica 00982/2016-1 (às fls. 174/183), que opinou pelo 

afastamento da irregularidade confirmada pela ITC 1654/2016, com a sugestão de 

aprovação da Prestação de Contas Anual.  

 

“III – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  

Foram examinados os argumentos e documentos apresentados em sede de 

sustentação oral, constante do presente processo, pertinente às contas de 

governo do município de Muqui, referente ao exercício de 2013, 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 APROVAÇÃO da presente 

Prestação de Contas Anual, na forma do art. 80 da lei complementar 621/12.  

 

Diante do exposto, propomos o prosseguimento da apreciação do feito, na 

forma do art. 329 da Res. TC 261/2013.” 

 

De igual forma, o Ministério Público de Contas opinou pela aprovação da Prestação 

de Contas Anual (às fls. 187). 
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II - FUNDAMENTAÇÃO 

 

No presente feito, que cuida da Prestação de Contas Anual do Município de Muqui, 

referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Aluisio Filgueiras, 

preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 

Contábil RTC 239/2015, resultando na citação do responsável, com relação ao 

seguinte item: 

 

 ITEM 4.1 DO RTC 239/2015: ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS EM MONTANTE 

SUPERIOR AO AUTORIZADO EM LEI; 

 

Após a apresentação de defesa (às fls. 45/50) os autos foram à SecexContas para 

análise, que por meio da ITC 1654/2016 recomendou a rejeição das contas, 

posicionamento perpetuado pelo Ministério Público de Contas. Contudo, compulsando 

os autos, verifica-se que a suposta irregularidade foi alvo de reanálise pela área técnica 

competente através da Manifestação Técnica 00982/2016-1, tendo sido totalmente 

afastadas após a sustentação oral do responsável e apresentação das justificativas e 

documentação trazidas aos autos. 

 

Ademais, no que diz respeito à suposta irregularidade verificada pela área técnica 

inicialmente, importa por em relevo o que segue: 

 

Cumpre trazer à baila que, no que toca à abertura de créditos adicionais em montante 

superior ao autorizado em lei, restou apurado que, embora inicialmente tivesse sido 

apontado o excesso na abertura de créditos adicionais suplementares, a importância 

suplementada está de acordo com o autorizado pelo Poder Legislativo. Isso ficou 

evidenciado após a apresentação de documentação complementar carreada aos autos 

pelo responsável, porque a defesa não havia encaminhado desde logo a esta Corte de 

Contas relatório específico capaz de demonstrar a movimentação de crédito, só 

verificada pela área técnica quando da análise do DEMCAD original, anexo à Prestação 

de Contas Anual de 2014. 
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Assim, a presente Prestação de Contas, relativa ao exercício financeiro de 2014, após 

sua regular instrução, foi considerada apta à aprovação deste Tribunal, de modo a não 

subsistir qualquer inconsistência que pudesse comprometer sua regularidade. 

 

Depreende-se ainda dos autos que, as Contas ora em análise foram aqui autuadas em 

31/03/2015, observando, portanto, o prazo estabelecido pelo art. 123, do RITCEES – 

Resolução TC 261/2013, bem como tiveram seus arquivos assinados eletronicamente 

pelo gestor e pelo contabilista responsáveis. 

 

O Ministério Público Especial de Contas, por meio da lavra do Procurador Luis Henrique 

Anastácio da Silva, corroborou o entendimento da área técnica, demonstrado na 

Manifestação Técnica 00982/2016-1, no sentido de que sejam aprovadas as presentes 

contas. 

 

 

III - CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, perfilho do mesmo entendimento exposto nos fundamentos e 

conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte 

integrante do presente voto. 

 

Assim, VOTO no sentido de que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando ao 

Legislativo Municipal a APROVAÇÃO das Contas de responsabilidade do Sr. Aluisio 

Filgueiras, Prefeito Municipal de Muqui, relativas ao exercício de 2014, nos termos do 

art. 80, inciso I1, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 132, inciso I2 da 

Resolução TC-261/13. 

 

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

I - pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a compatibilidade 

dos planos e programas de trabalho com os resultados da execução orçamentária, a correta realocação dos créditos orçamentários e o cumprimento 
das normas constitucionais e legais; 
2 Art. 132. A emissão do parecer prévio sobre as contas dos governos estadual ou municipal poderá ser:  

I - pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a compatibilidade 
dos planos e programas de trabalho com os resultados da execução orçamentária, a correta realocação dos créditos orçamentários e o cumprimento 

das normas constitucionais e legais; 
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Arquive-se após o trânsito em julgado. 

 

 

PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3846/2015, RESOLVEM os Srs. 

conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

em sessão realizada no dia sete de dezembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, 

recomendar ao Legislativo Municipal de Muqui a aprovação da Prestação de Contas 

Anual da Prefeitura Municipal de Muqui, referente ao exercício de 2014, sob a 

responsabilidade do Sr. Aluisio Filgueiras, com fundamento no artigo 80, inciso I, da Lei 

Complementar Estadual nº 621/2012, c/c o art. 132, inciso I, do Regimento Interno 

deste Tribunal, arquivando-se os presentes autos após o trânsito em julgado, nos 

termos do voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel. 

 

Composição 

Reuniram-se na Segunda Câmara para apreciação os senhores conselheiros Sérgio 

Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio Almeida Pimentel, relator, e Domingos 

Augusto Taufner. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Luis 

Henrique Anastácio Da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público 

Especial de Contas. 

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2016. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente 
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CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

Relator 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

 

Fui presente: 

 

LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Procurador Especial de Contas em substituição ao procurador-geral  

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões  
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