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3 DISPOSITIVO
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I, 
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA ao senhor 
Carlos Brahim Bazzarella, Chefe do Poder Executivo Municipal de 
Muniz Freire, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial 
746/2017, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado;
3.2. Por DETERMINAR que o gestor execute as providências pre-
vistas nos art. 9º da Lei Complementar Federal 101/2000, sob pena 
de multa prevista no inciso II, do artigo 135 da Lei Complementar 
Estadual 621/2012.
3.3 Por ADVERTIR o gestor de que:
3.3.1 O não atendimento desta determinação pode configurar infra-
ção administrativa e implicará sanção de multa de 30% (trinta por 
cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, con-
forme disposição do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei 10.028/2000, 
e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012, 
cujas aplicações são de competência deste Tribunal.
3.3.2 Omitir-se em ato de sua competência pode caracterizar in-
fração político-administrativa sujeita à “cassação de mandato”, em 
julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores, conforme dis-
posição contida no art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/1967.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 03992/2017-
3, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo, na 25ª sessão ordinária da Primeira Câmara, 
realizada no dia vinte e seis de julho de dois mil e dezessete, à 
unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião 
Carlos Ranna de Macedo:
Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Alegre, referente ao 
2º bimestre de 2017, pelo fato de o ente apresentar tendência ao 
descumprimento de metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial 
746/2017-7.
Determinar ao gestor que execute as providências previstas nos 
art. 9 da Lei Complementar Federal 101/2000 sob pena de mul-
ta prevista no inciso II, do art.135 da Lei Complementar Estadual 
621/2012.
Ressaltar que o não atendimento desta determinação pode confi-
gurar infração administrativa, e implicará sanção de multa de 30% 
(trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe der 
causa, conforme disposição do artigo 5º, inciso III c/c § 1º da Lei 
10.028/2000, cuja aplicação é de competência deste Tribunal.
Alertar, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode 
caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de 
mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores, 
conforme disposição contida no artigo 4º, inciso VII, do Decreto-Lei 
nº 201/1967.

Sala das Sessões, 26 de julho de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Presidente

DECISÃO 02851/2017-4
PROCESSO TC-03995/2017-7
Responsável: Mario Sérgio Lubiana
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2° 
BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE NOVA VENÉCIA – ALERTAR – DETERMINAR
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS 
RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária- RREO da Prefeitura Municipal de Nova Vené-
cia, referente ao 2º bimestre de 2017, sob a responsabilidade do 
senhor Mário Sérgio Lubiana.
A Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Inicial 747/2017, 
por meio da qual sugere a emissão do Parecer de Alerta ao ente 
em comento, tendo em vista o não cumprimento da meta fiscal 
estabelecida para o 2º Bimestre de 2017, conforme disposto no art. 
59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado 
não atingiu a meta bimestral de arrecadação estabelecida para 
o 2º bimestre de 2017, que era de R$ 40.285.000,04 (quarenta 
milhões, duzentos e oitenta e cinco mil reais e quatro centavos), 
tendo realizado no período o montante de R$ 38.642.208,66 
(trinta e oito milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, duzentos e 
oito reais e sessenta e seis centavos). 

Tal resultado apresentado demanda desse Tribunal a emissão de 
Parecer de Alerta ao gestor, com base no artigo 59 da LC 101/2000 
- LRF.
3 DISPOSITIVO
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I, 
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA ao senhor 
Mário Sérgio Lubiana, Chefe do Poder Executivo Municipal de 
Nova Venécia, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial 
747/2017, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado;
3.2. Por DETERMINAR que o gestor execute as providências pre-
vistas nos art. 9º da Lei Complementar Federal 101/2000, sob pena 
de multa prevista no inciso II, do artigo 135 da Lei Complementar 
Estadual 621/2012.
3.3 Por ADVERTIR o gestor de que:
3.3.1 O não atendimento desta determinação pode configurar infra-
ção administrativa e implicará sanção de multa de 30% (trinta por 
cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, con-
forme disposição do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei 10.028/2000, 
e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012, 
cujas aplicações são de competência deste Tribunal.
3.3.2 Omitir-se em ato de sua competência pode caracterizar in-
fração político-administrativa sujeita à “cassação de mandato”, em 
julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores, conforme dis-
posição contida no art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/1967.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 03995/2017-
7, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo, na 25ª sessão ordinária da Primeira Câmara, 
realizada no dia vinte e seis de julho de dois mil e dezessete, à 
unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião 
Carlos Ranna de Macedo:
Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Nova Venécia, re-
ferente ao 2º bimestre de 2017, pelo fato de o ente apresentar 
tendência ao descumprimento de meta estabelecida na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias, conforme demonstrado na Instrução Técnica 
Inicial 747/2017-1.
Determinar ao gestor que execute as providências previstas nos 
art. 9 da Lei Complementar Federal 101/2000 sob pena de mul-
ta prevista no inciso II, do art.135 da Lei Complementar Estadual 
621/2012.
Ressaltar que o não atendimento desta determinação pode confi-
gurar infração administrativa, e implicará sanção de multa de 30% 
(trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe der 
causa, conforme disposição do artigo 5º, inciso III c/c § 1º da Lei 
10.028/2000, cuja aplicação é de competência deste Tribunal.
Alertar, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode 
caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de 
mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores, 
conforme disposição contida no artigo 4º, inciso VII, do Decreto-Lei 
nº 201/1967.

Sala das Sessões, 26 de julho de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Presidente

DECISÃO 02852/2017-9
PROCESSO TC-04003/2017-2
Responsável: Valdemar Luiz Horbelt Coutinho
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2° 
BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA – ALERTA – RECOMENDAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREI-
RE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, relativo 
ao 2º bimestre de 2017, da Prefeitura de Santa Leopoldina, sob 
a responsabilidade do Sr. Valdemar Luiz Horbelt Coutinho, que 
apresentou o não atingimento das metas de arrecadação.
Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Contas 
– Secex Contas, consubstanciada na Instrução Técnica Inicial 
nº 00751/2017-8, no sentido de que este Tribunal emita o PA-
RECER DE ALERTA, em cumprimento ao art. 59, § 1º, inciso I, da 
LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica acima 
mencionada.
Recomendo, ainda que o gestor adote as medidas constantes na 
LC 101/2000, especialmente aquelas previstas no caput do art. 9°, 
in verbis:
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resul-
tado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, 
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Rio Bananal e homologou em seus arts 77 e 78 o parecer atuarial 
realizado naquele exercício. Em 2010, a Lei Municipal 1049/2010 
alterou os arts. 77 e 78 da Lei 803/2006 e, em seu art. 2º, autori-
zou o Poder Executivo, mediante Decreto, sempre que fosse reali-
zada avaliação atuarial anual se houvesse necessidade, alterar as 
alíquotas de contribuição do Ente e de Custo Complementar. 
Assim em meu convencimento, a implementação do plano de amor-
tização registrado em 31/12/2013, por meio da edição do Decreto 
do Poder Executivo nº 1492/2015, que alterou as alíquotas de con-
tribuição patronal (tanto custo normal quanto custo suplementar), 
encontra guarida na Lei Municipal 1049/2010, posto que havia au-
torização legislativa para tanto. Não vislumbro neste caso inércia do 
poder executivo capaz de macular suas contas.
Contudo, devo alertar que a observância do equilíbrio atuarial e a 
perseguição da sustentabilidade do regime previdenciário do Muni-
cípio deve ocupar lugar de destaque, diria até de rigor na gestão, 
face ao fato de que o contrário pode submeter o ente federativo a 
risco fiscal diante da possibilidade de comprometimento futuro das 
finanças públicas. Nesse sentido é imprescindível que os atos que 
promovam alteração das contribuições patronais ao regime próprio 
do município, observem o mandamento constitucional e sejam sub-
metidos ao devido processo legislativo.
Por todas as razões ora expostas voto pelo afastamento da pre-
sente irregularidade. Voto também pela expedição de determi-
nação ao atual gestor do município que, nos termos do art. 195, 
caput, da CF/88 tome providências jurídico-administrativas para a 
regularização das alterações de alíquotas de contribuição patronal 
efetuadas por meio de Decreto do Executivo e, observe o devido 
processo legislativo para a instituição ou majoração das alíquotas 
de contribuição patronal.
III- DECISÃO
Destarte, por tudo mais que dos autos consta, acompanhando 
parcialmente o entendimento da Secretaria de Controle Externo 
de Contas e Ministério Público Especial de Contas, VOTO no seguin-
te sentido:
Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo 
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Execu-
tivo Municipal de Rio Bananal, referente ao exercício de 2014, sob 
responsabilidade do Sr. Edmilson Santos Elizário (Prefeito Munici-
pal), na forma do art. 80, II, da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c 
art. 71, II, da Constituição do Estado do Espírito Santo;
1. Seja expedida ao atual gestor DETERMINAÇÃO para que:
a. em consonância com o art. 48 da Lei 4.320/64, promova ações 
que permitam manter, durante o exercício, na medida do possível, 
o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de 
modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria e 
corrigir o déficit financeiro constatado nestes autos;
b. nos termos do art. 195, caput, da CF/88 tome providências ju-
rídico-administrativas para a regularização das alterações de alí-
quotas de contribuição patronal efetuadas por meio de Decreto do 
Executivo e, observe o devido processo legislativo para a instituição 
ou majoração das alíquotas de contribuição patronal.
Por fim, recomendo ao Poder Executivo Municipal 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.
Dê-se ciência aos interessados e, após as providências de estilo, 
arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5501/2015, 
RESOLVEM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 
dez de maio de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação com res-
salva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Rio 
Bananal, sob a responsabilidade do Sr. Edmilson Santos Elizário, 
referente ao exercício de 2014, na forma do art. 80, II, da Lei Com-
plementar 621/2012 c/c art. 71, II, da Constituição do Estado do 
Espírito Santo;
2. Determinar ao atual gestor para que:
2.1 em consonância com o art. 48 da Lei 4.320/64, promova ações 
que permitam manter, durante o exercício, na medida do possível, 
o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de 
modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria e 
corrigir o déficit financeiro constatado nestes autos;
2.2 nos termos do art. 195, caput, da CF/88 tome providências 
jurídico-administrativas para a regularização das alterações de alí-
quotas de contribuição patronal efetuadas por meio de Decreto do 
Executivo e, observe o devido processo legislativo para a instituição 

ou majoração das alíquotas de contribuição patronal.
3. Recomendar ao Poder Executivo Municipal que divulgue ampla-
mente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a pres-
tação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o 
respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal;
4. Dar ciência aos interessados;
5. Arquivar os presentes autos após trânsito em julgado.
Composição 
Reuniram-se na Segunda Câmara para apreciação os senhores con-
selheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio 
Almeida Pimentel 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, 10 de maio de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente 
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE 
ANASTÁCIO DA SILVA

Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO

Secretário-adjunto das sessões

PARECER PRÉVIO TC-044/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3608/2015 (APENSO: TC-365/2014)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
RESPONSÁVEL - MARIO SERGIO LUBIANA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 
2014 –APROVAÇÃO COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO –AR-
QUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente 
ao exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, sob 
a responsabilidade do Sr. Mario Sérgio Lubiana. 
Os autos foram analisados pela 5ª Secretaria de Controle Externo e 
foi elaborado o Relatório Técnico Contábil 373/2015, fls. 10-38, e a 
Instrução Técnica Inicial 1.948/2015 sugerindo a citação em razão 
dos seguintes achados:
Evidência de inconstitucionalidade do artigo 4º da lei orçamentária 
anual nº 3.248/13;
Abertura de créditos adicionais em montante superior ao autorizado 
em lei;
Desequilíbrio evidenciado no balanço patrimonial entre o ativo e o 
passivo;
Política pública na contratação de pessoal em desacordo com a 
constituição da república.
Sugerindo citação pelo achado. Após a Instrução Técnica Inicial 
1.948/2015, fls. 47, também entendeu pela citação do responsável 
para apresentação das O relator acolhendo o opinamento técnico 
proferiu a Decisão Monocrática DECM 1.867/2015, fls. 49, pela ci-
tação.
Apresentadas as justificativas, fls. 57-75, estas foram aceitas par-
cialmente pela Área Técnica, através da Instrução Técnica Conclu-
siva – ITC 1.527/2016, fls. 129-157, em que opinou para que seja 
emitido Parecer Prévio recomendando a Aprovação com ressalvas 
das contas da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, com determi-
nação o que foi integralmente acompanhado pelo Ministério Público 
de Contas, em Parecer de lavra do Procurador Dr. Luis Henrique 
Anastácio da Silva, fls. 165. 
Em síntese, é o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual, da Pre-
feitura Municipal de Nova Venécia, referente ao exercício de 2014.
Verifico que o feito se encontra devidamente instruído. Foram ob-
servados todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, 
aptidão à apreciação das contas, em atendimento aos princípios 
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do con-
traditório.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas fede-
rais relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais 
de Contas dos Estados, entre essas compreendeu as atinentes às 
competências do TCU, nas quais é clara a distinção entre o artigo 
71, I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Che-
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Conforme exposto no item anterior desta Instrução Técnica Conclu-
siva, a abertura de crédito adicional suplementar, superior ao limite 
permitido no art. 4º, inciso I, da LOA (Lei Municipal nº 3.248/2013), 
se deveu ao preceito excepcionante contido no nos incisos II e III 
do artigo 4º da mesma Lei, preceito este de flagrante inconstitu-
cionalidade, uma vez que infringe a vedação prevista no inciso VII, 
do art. 167, da Lei Maior, que impede a concessão ou utilização de 
créditos ilimitados.
Conforme argumentado pelo gestor em sua defesa, o excesso uti-
lizado, qual seja, os 4,86% além dos 40% - limite autorizado pelo 
legislativo – estão amparados nos incisos II e III do artigo 4º da 
LOA - respectivamente, provenientes de excesso de arrecadação 
e da apuração do superávit financeiro demonstrado no balanço do 
exercício de 2013.
Ocorre que como demonstrado no item acima, não houve fixação 
de limite na LOA para utilização recursos provenientes desses re-
cursos, o que fere a norma Constitucional prevista no inciso VII, 
do artigo 167, que veda a concessão ou utilização de créditos ili-
mitados, portanto, não está o executivo permitido à abertura dos 
referidos créditos, sem que haja expressamente Lei autorizativa da 
Câmara Municipal.
Assim, contatada a abertura de créditos adicional acima do percen-
tual de 40% do total da despesa fixada no orçamento, corroboro a 
análise da Instrução Técnica Conclusiva ITC 01527/2016-2, e man-
tenho a irregularidade deste item.
3. Desequilíbrio evidenciado no balanço patrimonial entre o 
ativo e o passivo.
O balanço patrimonial é a demonstração contábil que apresenta a 
posição contábil, financeira e econômica do jurisdicionado em de-
terminada data. E ainda apresenta os ativos, que são compostos 
por bens e direitos, os passivos, que são compostos de exigibi-
lidades e obrigações, e o patrimônio liquido que é resultante da 
diferença entre ambos. Consta no Relatório Técnico Contábil que a 
diferença entre o passivo e ativo, apresentou divergência, pois na 
apresentação do Balanço Patrimonial do Resultado do Exercício de 
2014, apresenta superávit de R$ 12.590.923,74 e a tabela 7, fls. 23 
que informa que o superávit foi de R$ 12.879.360,71.
O defendente ao apresentar suas justificativas apresentou novo Ba-
lanço Patrimonial com o demonstrativo encaminhado inicialmente, 
e foi verificado que consta na coluna que trata do salto anterior, que 
neste caso é o exercício analisado, o montante de R$ 81.727.298,15 
tanto para ativo quanto para o passivo. Conclui-se que a divergên-
cia arguida foi resultado de falha na geração do balanço consolida-
do, e, portanto, entendo pelo afastamento da irregularidade. 
4. Política pública na contratação de pessoal em desacordo 
com a constituição da república
Ocorreu que foi verificado que na municipalidade houve contratação 
excessiva de funcionários em caráter temporário, supostamente 
contrariando determinações quanto à contratação temporária con-
tidas n o artigo 37, IX da Carta Maior.
O justificante apresentou a Lei Municipal 2.868/2009, que dispõe 
sobre contratação por tempo determinado para atender à necessi-
dade temporária de excepcional interesse publico, e informou que 
estaria em andamento um processo para realização de concurso 
público.
No entanto, ao realizar a leitura da Lei Municipal 2.868/2009, esta 
autorizaria somente a contratação em caráter temporário em inicio 
de gestão, e verifica-se que o município tem mantido uma quanti-
dade significativa de trabalhadores temporários nos exercícios de 
2012, 2013 e 2014. Indicando assim, que haveria necessidade de 
trabalhadores efetivos. No entanto, a área técnica deste tribunal 
verificou que estava sendo realizado concurso público para a mu-
nicipalidade. Tal fato demonstra a disposição para realização das 
mudanças necessárias da politica de contratação de pessoal, e con-
siderando que as questões relacionadas a execução de contratações 
e com a nomeação dos trabalhadores temporários se referem a atos 
de gestão, não cabendo analisa-las em contas de governo, enten-
dendo pelo afastamento da irregularidade.
A seguir relato e acompanho a análise feita pela área técnica em 
vários índices que devem ser cumpridos pelo Poder Executivo, sen-
do que tudo está melhor detalhado no Relatório Técnico Contábil 
(RTC) 373/2015.
No que concerne a GESTÃO FISCAL foi constatado pela Área Téc-
nica que as despesas com pessoal do Poder Executivo foram de 
48,07% da Receita Corrente Líquida do exercício, sendo que esse 
percentual chegou a 50,64% no caso das despesas com pessoal 
consolidadas do ente, em respeito aos limites legal e prudencial, 
nos dois casos.
No tocante à dívida consolidada líquida ela não extrapolou o limite 
de 120% estabelecido na legislação e também não foram extrapo-

lados os limites de contratação de operação de créditos previstos 
em Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Lí-
quida) e no art. 167 da Constituição da República; bem como não 
houve concessão de garantias ou recebimento de contra garantias. 
Também foi constatado que na Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
Município, bem como na Lei Orçamentária Anual não houve previ-
são para beneficiar instituição com renúncia de receita.
Também foi verificado que o município cumpriu com o limite mínimo 
constitucional de 25% das receitas resultantes de impostos e trans-
ferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, pois esse 
índice chegou a 27,69% no exercício de 2014. Também houve o 
cumprimento do limite mínimo constitucional de 60% dos recursos 
oriundos do FUNDEB com pagamento aos profissionais do magisté-
rio, tendo esse índice chegado a 66,74%.
No tocante aos gastos mínimos com saúde, que deve ser de 15% 
das receitas de impostos e transferências, o município gastou o 
índice de 28,35% cumprindo o limite mínimo.
Com relação aos pareceres dos Conselhos Municipais todos foram 
favoráveis tanto o “Conselho Municipal de Acompanhamento e Con-
trole Social do FUNDEB”, quanto o do Conselho Municipal de Saúde 
do Município de Nova Venécia”, este último sugerindo a aprovação 
com ressalva.
O Poder Executivo também respeitou o percentual máximo de 7% 
da receita tributária adicionada de transferências recebidas no ano 
anterior, que transferiu ao Poder Legislativo, a título de duodécimo, 
no decorrer do exercício. 
Diante da análise do corpo técnico, bem como dos documentos 
acostados nos autos, não havendo inconsistências que macularam 
a prestação de contas, concluo que deve ser emitido Parecer Pré-
vio pela Aprovação com ressalva das Contas do Executivo de Nova 
Venécia.
DECISÃO
Ante ao exposto, obedecidos todos os trâmites processuais le-
gais, com fundamento no artigo 80, inciso II da Lei Complementar 
621/2012, e do artigo 132, inciso II, da Resolução TC 261/2013, 
divergindo parcialmente da Área Técnica e corroborando o entendi-
mento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO:
Pela desnecessidade de declaração de inconstitucionalidade, bas-
tando a determinação para que se abstenha de incluir nos projetos 
de lei orçamentária, dispositivos que permitam a abertura de cré-
ditos ilimitados; 
 Pela emissão de Parecer Prévio, dirigido à Câmara Municipal de 
Nova Venécia, recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS, 
das contas da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, relativas 
ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Mário Sér-
gio Lubiana;
2. Por DETERMINAR, com fundamento no art. 1º, inciso XVI da 
LC 621/12, que deverá ser objeto de monitoramento por esta Cor-
te:
1. Proceda, nos próximos exercícios, à contabilização dos investi-
mentos em consórcios públicos;
2. Encaminhe, nas próximas prestações de contas, os relatórios de 
analise das prestações de contas efetuadas pelo Conselho Municipal 
de Saúde em todos os Trimestres do exercício a que se referirem 
as contas;
3. Se abstenha de incluir, em projetos de lei orçamentaria, dispo-
sitivos que permitam a abertura de créditos ilimitados, ante a ve-
dação constitucional contida no art. 167, inciso VII, da Constituição 
da República.
Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arqui-
ve-se. 
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3608/2015, 
RESOLVEM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 
sete de junho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos 
do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Determinar para que se abstenha de incluir nos projetos de 
lei orçamentária, dispositivos que permitam a abertura de créditos 
ilimitados, considerando desnecessária a declaração de inconstitu-
cionalidade;
2. Recomendar à Câmara Municipal de Nova Venécia a aprovação 
com ressalvas da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Muni-
cipal de Nova Venécia, relativa ao exercício de 2014, sob a respon-
sabilidade do senhor Mário Sérgio Lubiana;
3. Determinar com fundamento no art. 1º, inciso XVI da Lei Com-
plementar 621/12, que deverá ser objeto de monitoramento por 
esta Corte:
3.1 Proceda, nos próximos exercícios, à contabilização dos investi-
mentos em consórcios públicos;


