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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITO –  

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MUQUI –   EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR COM 

RESSALVA – NÃO APLICAR MULTA –

DETERMINAR – RECOMENDAR – ARQUIVAR.  

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES: 

RELATÓRIO  

Tratam os presentes autos de prestação de contas anual - governo da Prefeitura 

Municipal de Muqui referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. 

Aluisio Filgueiras1 (01/01/2013 a 06/11/2016) e Carlos Renato Prúcoli (07/11/2016 a 

31/12/2016), Prefeitos do município de Muqui. 

 O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia –NCE , ao analisar a 

documentação acostada aos autos, elaborou o Relatório Técnico  (RT) 10/2018-

8 sugerindo a citação dos responsáveis para esclarecer os indicativos de 

irregularidade apontados no referido relatório     

Em seguida, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 00019/2018-9, 

encampando a sugestão contida no RT para apresentação de justificativas e/ou 

                                                 
1 Falecido em 19/12/2016 – f icou prejudicada a possibilidade da sua citação. 
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apresentação de documentações necessárias para esclarecimento dos fatos 

abordados nos autos. 

Por meio da Decisão SEGEX 00030/2018-5, o Secretário Geral de Controle 

Externo determinou a citação dos senhores Sérgio Luiz Anequim e Carlos Renato 

Prúcoli concedendo lhe o prazo de 30(trinta) dias improrrogáveis para apresentar as 

razões de justificativas e/ou esclarecimentos que entender necessário, em razão dos 

achados da Instrução Técnica Inicial 19/2018. 

Devidamente citado, Termo de Citação 00123/2018-8 e 00124/2018-2 os 

responsáveis apresentaram justificativas conforme protocolos (06010/2018-3 e 

06011/2018-3). 

Em seguida, após analise das justificativas, a competente Área Técnica elaborou a  

instrução Técnica Conclusiva - ITC 01924/2018-6 onde opinou que as contas 

fossem julgadas Regular com Ressalva bem como pela expedição de determinação: 

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal 

de Muqui, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 

261/13 e alterações posteriores. 

Em relação ao Sr. Aluísio Filgueiras, falecido em 19/12/2016, que essa 

Corte se abstenha de emitir opinião sobre a sua prestação de contas anual, 

haja vista a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular 

do processo. 

Em relação ao Sr. Carlos Renato Prúcoli, prefeito entre 07/11/2016 e 

31/12/2016, considerando o aspecto técnico-contábil e o disposto na 

legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de 

Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Muqui, 

recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da prestação de contas 

anual, na forma do art. 80, inciso II da Lei Complementar 621/2012.  

Opina–se por determinar ao novo prefeito: 

- Observância ao parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000, com a adoção 

de práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do 

Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais 

da Secretaria do Tesouro Nacional). 
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- Tomada de medidas necessárias para instituir o Fundo Municipal de Saúde 

como Unidade Gestora, na forma prevista na Lei Complementar Federal 

141/2012. 

Propõe-se, ainda, a aplicação de multa ao Sr. Sergio Luiz Anequim, de 

acordo com os parâmetros estabelecidos no Regimento Interno do TCEES 

c/c o § 5º, do art. 135, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Item 2.1.1 

desta Instrução Técnica). 

O Ministério Público Especial de Contas, da lavra do procurador Dr. Luiz Henrique 

Anastácio da Silva manifestou-se anuindo à proposta contida na Instrução Técnica 

Conclusiva – ITC 01924/2018-6. 

É o Relatório 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

Tratam os autos de contas de governo e conforme determina a Constituição 

Federal, em seu artigo 71, I, as contas de governo são submetidas Tribunal de 

Contas do Estado apreciação e emissão do Parecer Prévio. 

Pode-se afirmar que contas de governo são aquelas prestadas pelo chefe do 

Poder Executivo, compreendendo um conjunto de demonstrativos, documentos e 

informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional 

que permita a avaliação da gestão política do responsável. Expressa os resultados 

da atuação governamental, submetidos ao TCE-ES para apreciação e emissão de 

parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a efeito pelo respectivo 

Poder Legislativo, a quem compete o julgamento em definitivo dessa espécie de 

contas. (Manual de Início de Mandato, TCEES 2016). 

A priori, insta ressaltar que em razão do falecimento do Sr. Aluísio Filgueiras, chefe 

do Poder Executivo no período de 01/01/2016 e 06/11/2016, em 19/12/2016, ficou 

prejudicada a possibilidade da sua citação. 

A Citação foi feita aos Senhores Carlos Renato Prúcoli,  responsável pelo governo  

no período de 07/11/2016 a 31/12/2016, e ao senhor Sergio Luiz Anequim, 

responsável pelo envio das prestações de contas. 
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Baseado nas informações retiradas da ITC 1924/2018, pode-se verificar que a 

gestão cumpriu com todos os  limites legais e constitucionais , vejamos: 

 Dos levantamentos efetuados, restou constatado que o município em análise 

obteve, a título de Receita Corrente Líquida – RCL, no exercício de 2016, o 

montante de R$ 32.492.380,44 

 O Poder Executivo realizou despesa com pessoal no montante de R$ 

16.280.032,58, resultando, desta forma, numa aplicação de 50,10% em 

relação à receita corrente líquida apurada para o exercício, estando, portanto, 

abaixo do limite prudencial de 51,30% e legal de 54%. 

 Os gastos com pessoal consolidados com o Poder Legislativo foram da ordem 

de R$ 17.378.484,44, ou seja, 53,48% em relação à receita líquida, estando, 

portanto, abaixo do limite prudencial de 57% e legal de 60%. 

 A Dívida Consolidada Líquida não extrapolou o limite de 120% da Receita 

Corrente Líquida. 

 Não houve contratação de Operações de Credito. 

 Não houve previsão de renúncia de receitas de competência arrecadatória do 

Município. 

 Não foram identificadas evidências do descumprimento dos arts. 42 e 

55 da LRF (Inscrição de restos a pagar em final de mandato (ART. 42 

DA LRF)  

 Não foram identificadas evidências do descumprimento do art. 21 da 

LRF. (Aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder nos 

últimos 180 dias de seu mandato) 

 

 

LIMITES CONSTITUCIONAIS: 

Remuneração dos Profissionais do Magistério:  
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Da cota-parte recebida do FUNDEB foram aplicados 109,13% na remuneração do 

magistério da educação básica, cumprindo assim o percentual mínimo de 60,00% 

previsto na Constituição da República. 

Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: 

 Na manutenção e desenvolvimento do ensino foi efetivamente aplicado o percentual 

31,18% cumprindo assim o percentual mínimo a ser aplicado de 25% previsto na 

Constituição da República. 

Aplicação em Saúde:  

O total das despesas próprias com saúde, aplicado em ações e serviços públicos de 

saúde aplicou um percentual efetivamente de 24,51% cumprindo assim, o limite 

mínimo a ser aplicado na saúde de 15%.  

Remuneração de Agentes Políticos 

A Lei Municipal 784, de 02 de outubro de 2008, fixou, em seu artigo 1º e 2º, o 

subsídio mensal do Prefeito e Vice-Prefeito em R$ 8.500,00 e R$ 3.000,00, 

respectivamente, em conformidade com o mandamento legal. 

Repasse de Recurso ao Legislativo 

O repasse para o Poder Legislativo Municipal, a título de duodécimo, foi no valor de 

R$ 1.478.446,26, em conformidade com o limite constitucional de 7%, conforme o 

Inciso I, art 29ª da constituição da República. 

 

DAS IRREGULARIDADES 

Quanto aos apontamentos da área técnica, referente ao item “Descumprimento do 

Prazo de envio da Prestação de Contas ” (Item 2.1.1 da ITC 1924/2017), a 

mesma relatou (Relatório Técnico – RT – 00010/2018-8), que a PCA foi 

encaminhada, de forma definitiva via CidadES, em 26/04/2017, conforme 

disposições contidas na IN TC 34/2015 e IN 40/2016. Com isso, não houve omissão 
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no encaminhamento ou inconsistências, e sim um pequeno atraso de menos de um 

mês.  

Em sua defesa, o gestor alegou dificuldades enfrentadas pelo município devido as 

inovações trazidas pelas IN 34/2015 e 40/2016, quanto a cobrança de novos 

controles e documentos que, no exercício anterior, não eram exigidos, ou eram 

exigidos com um número menor de informações, bem como os novos formatos de 

documentos, informações adicionais, e arquivos com formatação PDF e um número 

maior de arquivos em formatos XML.  Frisou que as alterações (novos formatos) e 

informações adicionais foram aprovadas por essa Corte de Contas em novembro de 

2016 por meio da IN 40/2016, a um mês do encerramento do exercício de 2016. 

Relacionou as diversas dificuldades na geração e fornecimento de informações nos 

arquivos em formatos determinados (XML), especificamente o arquivo FOLRGP 

(arquivo que contém informações sobre o Resumo anual da folha de pagamento do 

exercício financeiro dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência 

Social (RGP), aposentados e pensionistas).  A Gestão alegou, ainda, que, para 

evitar irregularidades futuras, e, sobretudo a preocupação com a fidedignidade das 

informações sobre folha de pagamento daquele exercício, houve o empenho de toda 

a gestão, e consequente atraso no envio das Prestações de Contas exercício 2016.  

Verifica-se que não houve omissão no encaminhamento da PCA Gestão, exercício 

2016, tão pouca inconsistência/irregularidades, e sim um atraso de 26 dias, em 

relação ao prazo de envio da PCA conforme estabelecido no art. 139, da Resolução 

TC 261/2013. Esse pequeno atraso, foi devidamente justificado pelo gestor, 

conforme já relatado nesse voto. 

 Entendo, que o atraso no envio da PCA ocorreu devido a gestão unir esforços para 

que os arquivos fossem encaminhados a essa Corte de Contas sem erros ou de 

forma incompleta, e sim, nos moldes da IN 34/2015 e IN 40/2016, não cabendo a 

aplicação de multa, mas uma recomendação à gestão se atente quanto ao prazo no 

envio das PCA nos próximos exercícios.  

Atenuo o atraso no encaminhamento da PCA exercício de 2016 em 26 dias, uma 

vez que esse atraso não comprometeu a análise minuciosa da área técnica das 
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contas apresentadas, e dessa forma divirjo do posicionamento da Área Técnica e do 

Ministério público de Contas quanto a aplicação de Multa. 

Quanto a irregularidade “Ausência de controle das fontes de recursos 

evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit financeiro encaminhadas 

no anexo ao balanço patrimonial consolidado” (Item 2.2.1 da ITC 1924/2017) 

após envio das justificativas pelo gestor e analise destas pelo corpo técnico deste 

Tribunal, verificou-se que o apontamento constante na RT 10/2018-8, não infringiu 

os arts. 422 e 553 da LRF. O corpo técnico ressaltou, ainda, que a ausência de 

controle das fontes de recursos durante o exercício financeiro de 2016 não afetou o 

equilíbrio das finanças públicas do Município de Muqui, nem causou prejuízo ao erário 

público, comprometendo, no entanto, a confiabilidade do demonstrativo, tendo em 

vista que seus valores não estão corretos. Devido a verificação  que a infringência não 

afetou ao artigo 42 e 55 da LRF e nem causou prejuízo ao erário público, em 

consonância com a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas considero 

essa infringência  passível de ressalva com determinação ao novo prefeito para que 

observe o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000 e adote práticas de controle e 

evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de 

Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro 

Nacional). 

Quanto a irregularidade “Ausência de medidas legais para a instituição do 

fundo municipal de saúde como unidade gestora” (item 6.2 RT 10/2018-8) 

Em síntese, o RT 10/2018 apontou ter sido observado, por meio dos demonstrativos 

consolidados, que o Município não possui Fundo Municipal de Saúde instituído, 

contrariando o art. 14 da Lei Complementar 141/2012. 

Após análise da documentação acostada aos autos pelo gestor, onde este 

esclareceu que o Fundo Municipal de Saúde foi constituído em 12 de julho de 1993 

através da Lei n° 22 /93 e que os recursos vinculados a ações e serviços públicos de 

                                                 
2 Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair 

obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 
        Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas 

compromissadas a pagar até o f inal do exercício. 
 
3 O relatório conterá: 
        I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes: 

[...] 
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saúde sempre foram administrados e executados pela Secretaria Municipal de 

Saúde do Município como unidade orçamentária com a execução contábil e 

financeira vinculadas diretamente ao orçamento do Poder Executivo Municipal. 

Esclareceu, ainda,  que, no exercício de 2016 o senhor Aluísio Filgueiras estava à 

frente do Poder Executivo Municipal no período 01/01/2013 a 06/11/2016 , e que 

somente assumiu a gestão Municipal no  período de 07/11 a 31/12/2016, sendo que, 

no período de 07/11/2016 a 21/12/2016, estava respondendo interinamente, e, 

somente,  a partir de 22/12/2016 a 31/12/2016 respondeu definitivamente como 

Prefeito Municipal, em virtude do falecimento do  senhor Aluísio Filgueiras (Termo de 

Transferência de Poder e Termo de Posse de Prefeito Municipal anexado aos 

autos). Frisou que o período que estava à frente da gestão foi insuficiente para 

implantação da Unidade Gestora do Fundo Municipal de Saúde, que exige medidas 

tais como solicitação de autorização legislativa para abertura de crédito adicional 

especial para criação da Unidade Gestora no Orçamento Municipal e ainda a 

estruturação de um setor contábil e financeiro para operação do Fundo Municipal, 

tendo execução orçamentária e financeira do exercício de 2016 já atingido 84% de 

sua execução. 

Insta ressaltar, que é dever legal do município, criar e manter em funcionamento o 

Fundo Municipal de Saúde, como uma unidade orçamentária e gestora de recursos 

destinados a ações e serviços públicos de saúde.  

Porém, dado o curto espaço de tempo que o gestor assumiu o Executivo Municipal, 

bem como  a verificação que a não instituição do Fundo Municipal de Saúde  não 

prejudicou à análise do emprego dos recursos destinado à saúde no exercício de 

2016, acompanho o entendimento técnico e ministerial , acolho as justificativas  e 

determino ao atual chefe do Poder Executivo do município de Muqui, que no prazo 

de 180 dias tome as medidas legais para a instituição do Fundo Municipal de Saúde 

com unidade gestora, nos termos do art. 14 da Lei Complementar 141/2012, 

comunicando ao Tribunal as medidas adotadas. 

Quanto ao indicativo de irregularidade: “Transferência de recursos ao poder 

legislativo em valor superior ao estabelecido pela Constituição Federal (ITEM 

9.1 RT 10/2018-8) ” e “Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a 

emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual 
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(item 10.1 RT 10/2018-8) ” a área técnica, após análise das alegações acostada 

aos autos pela defesa, constatou a procedência das alegações e afastou os 

indicativos de irregularidade. Dado o exposto acompanhando na integra a proposta 

de encaminhamento da área técnica, na forma da Instrução Técnica Conclusiva ITC 

nº. 01924/2018-16, cujos fundamentos integram este voto e o entendimento do 

Ministério Público Especial de Contas afastando as irregularidades acima descritas. 

Por todo o exposto acompanhando em parte4 o posicionamento da área técnica do 

Ministério Publico Especial e Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a 

seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração. 

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Conselheiro Relator 

 

1. PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

1.1. Recomendar ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das 

contas do senhor Carlos Renato Prúcoli, Prefeito Municipal de Muqui, no exercício 

de 2016, nos termos do art. 80, II, da Lei Complementar n. º 621/2012 c/c o art. 132, 

inciso II, do Regimento Interno. 

1.2. Recomendar ao atual gestor que, nos próximos exercícios, encaminhe as 

Prestações de Contas Anuais, conforme estabelecido no art. 139, da Resolução TC 

261/2013  

 

1.3. Determinar ao atual Chefe do Poder executivo de Muqui: 

a. Observância ao parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000, com a adoção de 

práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 

do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do 

Tesouro Nacional). 

                                                 
4
 Discordando da aplicação de multa devido atraso do envio da PCA exercício 2016  
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b. Que no prazo de 180 dias tome as medidas legais para a instituição do 

Fundo Municipal de Saúde com unidade gestora, nos termos do art. 14 da Lei 

Complementar 141/2012, comunicando ao tribunal as medidas adotadas. 

1.4. Deixar de aplicar multa ao Senhor Sergio Luiz Anequim, pelo descumprimento 

do prazo de envio da prestação de contas anual. 

1.5. Dar ciência aos interessados; 

1.6. Após o trânsito em julgado, arquive-se.  

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 18/07/2018 - 23ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator) e Domingos Augusto 

Taufner. 

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti. 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Em substituição 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões 
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