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PROCESSO -TC-1813/2011  

INTERESSADO  -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

ASSUNTO  -PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010 

 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010 – 1) 

CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO –  2) RECOMENDAÇÕES.  

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PIN TO: 

 

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência 

e Assistência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha - IPASSGP, 

referente ao exercício financeiro de 2010 sob a responsabilidade dos senhores 

Aldivino Antunes Pinto, Everaldo Pessi e Lucilena Uliana Basseti. 

  

A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente pelo senhor Aldivino 

Antunes Pinto, na data de 31 de março de 2011, através do Ofício IPASSGP N° 

022/2011, protocolo 003233 (fls. 01 e ss), estando, portanto, dentro do prazo 

regimental, consoante art. 105 da Resolução TC n.º 182/02. 

 

Os autos foram encaminhados à 6.ª Controladoria Técnica a qual elaborou o 

Relatório Técnico Contábil RTC n.º 171/2012 (fls. 194/199) onde demonstra 

economia orçamentária de R$ 656.810,51, superávit na execução orçamentária de 

R$ 1.644.671,08, saldo disponível para o exercício seguinte de R$ 10.612.578,04, e 
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déficit no resultado patrimonial verificado nas variações passivas de R$ 

29.070.993,11. 

 

Com as análises procedidas pela 6.ª Controladoria Técnica trouxe aos autos o 

Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, por meio da Instrução 

Técnica Conclusiva n.º 3293/2011 (fls. 322/328),  conclusões referentes aos 

registros de bens permanentes e ao déficit atuarial, a saber: 

 

“Constam dos autos o Relatório de Instrução Contábil 

Conclusiva ICC 171/2012, que conclui pela regularidade das 

contas apresentadas quanto à tempestividade no 

encaminhamento e legislação pertinente sob o aspecto técnico-

contábil e quanto à representação adequada das demonstrações 

contábeis em seus aspectos relevantes. 

  

Foi demonstrado no Balanço Patrimonial a classificação contábil 

“Bens Móveis” um acumulado de R$ 28.010,02. No exercício sob 

análise houve diversas incorporações, onde se deve destacar 

que alguns deles não deveriam constar na lista de bens 

classificáveis contabilmente como Ativo Permanente (fls. 84 dos 

autos), pois há entendimentos que sejam considerados bens de 

pequeno valor, cujo controle seria através do simples 

relacionamento de material e apropriado como despesa de 

custeio, os termos da Portaria STN/MF nº 448 

 

Em face destes argumentos, considerando que a apropriação 

contábil de subitens de despesas para todas as esferas de 

governo é uma forma de garantir a consolidação das contas 

exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme 

normatiza a Portaria nº448, de 13 de setembro de 2002, da 

Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda – 

STN/MF, sugere-se que se recomende ao atual gestor: 
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que adeque a apropriação contábil de subitens de despesas 

conforme determina Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002, 

da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda  - 

STN/MF, destacando os bens classificáveis contabilmente como 

Ativo Permanente daqueles considerados de Custeio;e, que 

adote providências necessárias ao equacionamento do Défict 

Atuarial nos termos do art. 1º da lei 9.717/98. 

•  

Assim, ante a documentação carreada aos autos, considerando 

ainda que o Plano Anual Consolidado de Auditorias Ordinárias 

referentes ao exercício de 2010 - PAA 2011 não contemplou o 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de São Gabriel da Palha no rol de entes e órgãos 

como objeto de auditoria ordinária em 2011, tornam-se 

desnecessárias maiores considerações, eis que as razões que 

apresentam para sugerirem a regularidade das contas 

apresentadas são bastantes e se coadunam com as normas 

atinentes à matéria, opina-se para que sejam julgadas 

REGULARES as contas apresentadas, relativas ao exercício de 

2010, nos termos do art. 84, Inciso I, da Lei Complementar nº 

621/2012, dando plena quitação aos responsáveis na forma do 

artigo 85 do mesmo diploma legal.” 

 

No mesmo sentido entendeu o Ministério Público de Contas, na pessoa do 

Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira (fls. 331). 

 

É o Relatório. 

 

VOTO 

 

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e do 

Ministério Público de Contas, VOTO pela regularidade  da Prestação de Contas do 
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Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de São Gabriel da 

Palha - IPASSGP, referente ao exercício financeiro de 2010 sob a responsabilidade 

dos senhores Aldivino Antunes Pinto, Everaldo Pessi e Lucilena Uliana Basseti, com 

fulcro no art. 84, I da Lei Complementar n.º 621/2012, dando plena quitação aos 

mesmos. Recomendo, ainda, ao atual gestor que adeque a apropriação contábil de 

subitens de despesas conforme determina Portaria nº 448, de 13 de setembro de 

2002, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda  - STN/MF, 

destacando os bens classificáveis contabilmente como Ativo Permanente daqueles 

considerados de Custeio;e, que adote providências necessárias ao equacionamento 

do Défict Atuarial nos termos do art. 1º da lei 9.717/98. 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1813/2011, ACORDAM os 

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

realizada no dia vinte e três de agosto de dois mil e doze, à unanimidade, nos 

termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto: 

 

1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual, sob a responsabilidade dos Srs. 

Aldivino Antunes Pinto, Everaldo Pessi e Lucilena Uliana Bassetti, ordenadores de 

despesas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São 

Gabriel da Palha no exercício de 2010, dando-lhes a devida quitação; 

 

2.  Recomendar ao atual gestor que: 

 
2.1. Adeque a apropriação contábil de subitens de despesas conforme determina a 

Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional do 

Ministério da Fazenda – STN/MF, destacando os bens classificáveis contabilmente 

como Ativo Permanente daqueles considerados de Custeio; 
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2.2. Adote providências necessárias ao equacionamento do Déficit Atuarial nos 

termos do art. 1º da lei 9.717/98. 

 

Composição Plenária 

 

Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Sebastião 

Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Relator, José 

Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias 

Chamoun, e os Conselheiros em substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz 

Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador 

Especial em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de 

Contas. 

 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 2012. 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO  

Relator 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
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CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Em substituição 

 

 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Em substituição 

 

 

DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador Especial em substituição ao Procurador-G eral 

 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-Geral das Sessões 

 


