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PROCESSO              - TC-2761/2014  

JURISDICIONADO   - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

                            ASSUNTO             - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES 

RESPONSÁVEL       - GILSON DANIEL BATISTA 

 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013 

– 1) REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO 2) 

DETERMINAÇÃO – 3)  ARQUIVAR.  

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA: 

 

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

Viana, referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Gilson Daniel Batista, 

Prefeito Municipal. 

 

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico Contábil – RTC nº 421/2015 e na 

Instrução Técnica Inicial – ITI nº 2081/2015 (fls. 36/56), a Digníssima Conselheira Relatora em 

Substituição, Dra. Márcia Jaccoud Freitas, determinou, através da Decisão Monocrática Preliminar 

– DECM nº 1955/2015 (fl. 58) a citação e notificação do responsável, em razão de indícios de 

irregularidades apontados nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 Relatório Técnico 

Contábil supracitado, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de justificativas e 

documentos. 

 

O responsável foi devidamente citado e notificado, conforme registro colacionado à folha 

61, trazendo aos autos justificativas e nova documentação (fls. 67/72). 

 

Instada a se manifestar, a área técnica, através da 3ª Secretaria de Controle Externo, 

nos termos da Instrução Contábil Conclusiva - ICC nº 330/2015 (fls. 75/90), opinou pelo 

afastamento dos indícios de irregularidades contidas nos itens 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.8 e 

3.9, sugerindo por julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do exercício de 2013, do Sr. 

Gilson Daniel Batista, Prefeito Municipal de Viana, em razão da mantença da irregularidade 

contida no item 3.1.2. 
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Ato contínuo, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, manifestou-

se pelo julgamento do presente feito nos moldes sugeridos na Instrução Contábil Conclusiva – ICC 

nº 330/2015, conforme Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 5846/2015 (fl. 92). 

O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luciano Vieira, nos 

termos do despacho, de fls. 95/100, divergiu do entendimento do corpo técnico, pugnando no 

sentido de que sejam as contas em apreço sejam julgadas IRREGULARES. 

 

Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto 

para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do 

Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013. 

 

É o sucinto relatório. 

 

V O T O 
 

Compulsando-se os autos, verifico que a área técnica opinou pela regularidade com 

ressalvas das contas em apreço, em razão da mantença do indicativo de irregularidade tratado no 

item 2.2 da Instrução Contábil Conclusiva - ICC nº 421/2015 (3.1.2 – ITI), que se refere ao não 

pagamento, no exercício, de contribuições previdenciárias patronais nos percentuais de 14,33% 

(RGPS/INSS), e 6,36% (RPPS), enquanto que douto representante do Parquet de Contas pugnou 

pela irregularidade. 

 

Desse modo, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução 

Técnica Conclusiva nº 5846/2015, verbis: 

 

[...] 

 

O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, considerando a completude 

apresentada na análise meritória da Instrução Contábil Conclusiva ICC nº 330/2015, que 

preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do RITCEES, e com o fito de se 

privilegiar a celeridade processual, manifesta-se pelo julgamento do presente feito nos moldes ali 

sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça técnica, que 

nestes termos se pronunciou: 

  
3 CONCLUSÃO 
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Viana – 
Exercício de 2013, formalizada de acordo com a Resolução TCEES nº 261/13 e alterações 
posteriores.  
Considerando a manutenção do indicativo de irregularidade (item 2.2 desta ICC), opina-
se no sentido de julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do exercício de 2013, 
sob a responsabilidade do Senhor Gilson Daniel Batista, conforme dispõem o inciso II, 
art. 84, da Lei Complementar nº 621/2012 e o art. 162, do Regimento Interno.  
Em decorrência, opina-se no sentido de dar QUITAÇÃO às responsáveis, de acordo com 
o art. 86, da Lei Complementar 621/2012 e com o § 2º, art. 162, do Regimento Interno. – 
grifei e negritei 
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Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas, divergindo da área técnica 

entendeu tratar-se de irregularidade grave, opinando, assim, pela irregularidade das contas, 

conforme Parecer, de folhas 95/100, verbis: 

 

[...] 

 

Pois bem. 

  

Este órgão do Parquet Especial tem reiteradamente manifestado entendimento de que a 

irregularidade em questão consubstancia grave violação à norma, consoante art. 84, III, “d”, da 

LC nº 621/12. 

  

Denota-se dos autos que a Prefeitura de Viana deixou de recolher 14,93% das contribuições 

patronais devidas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o que representa R$ 

448.246,01, bem como 6,36% das contribuições sociais devidas ao Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS), R$ 298.740,84. 

  

Ora, este Tribunal não pode tolerar a inadimplência de repasses das contribuições 

previdenciárias, que no caso analisado totaliza o valor de R$ 746.986,85 (RGPS e RPPS), 

sobretudo se considerada a situação delicada dos institutos de previdência que apresentam, em 

sua totalidade, altamente deficitários. 

 

O Tribunal de Contas da União avaliou o panorama orçamentário e financeiro da Previdência 

Social da União, Estado e Municípios e foram efetuadas as seguintes constatações, verbis: 

  
A Previdência Social ocupa, no atual cenário econômico, orçamentário e político brasileiro, 
posição de grande destaque e preocupação, seja pela alta materialidade das despesas da 
função, seja pela alta relevância social que possui. Em 2013, a previdência respondeu por 47% 
do total das despesas empenhadas, sendo a função com maior orçamento, excluído os 
Encargos Especiais. 
  
O TCU identificou quatro itens que demandam a atenção contínua desta Corte de Contas: risco 
na sustentabilidade dos Regimes Previdenciários; demora na implementação do Fundo do 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS); riscos de irregularidade na concessão de 
benefícios; e baixa recuperação de créditos previdenciários.  
 
No que se refere à sustentabilidade dos regimes previdenciários, o Regime Geral (RGPS) foi 
analisado em detalhes por auditoria do TCU (Acórdão nº 2.059/2012). Em 2013, o RGPS 
alcançou déficit nominal de R$ 49,9 bilhões. Entre as diversas causas que explicariam os 
constantes déficits desse regime destaca-se a Previdência Rural que, no mesmo ano, 
apresentou resultado negativo de R$ 74,2 bilhões. 
  
Os regimes próprios da Previdência Social da União, dos estados e dos municípios (RPPS) 
também foram analisados pelo TCU. Apesar das recentes modificações legislativas realizadas, 
incluindo a implementação da Previdência Complementar para os servidores públicos, o RPPS 
da União ainda apresentou resultados negativos com déficit de R$ 39,9 bilhões para os 
servidores civis e R$ 22,8 bilhões para os servidores militares. Já os Encargos Financeiros da 
União com os militares foram analisados paralelamente aos gastos previdenciários com os 
civis, dada a especificidade da legislação referente aos servidores militares. 
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Deste modo, o descumprimento da obrigação de recolhimento das contribuições previdenciárias 

aos respectivos institutos agrava a situação acima verificada, que já é extremamente delicada, 

revelando, portanto, grave omissão do ordenador de despesa que merece ser severamente 

repreendida. 

  

Assim, deixar de recolher as contribuições patronais, bem como aquelas retidas de servidores e 

terceiros, tempestivamente, ao INSS ou ao órgão próprio de previdência, atenta diretamente 

contra o equilíbrio do sistema de seguridade social, cujas contribuições destinam-se ao custeio 

da seguridade social – que se reserva, constitucionalmente, a “assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência, e à assistência social” (art. 194, da CF). 

 

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que irregularidade em 

questão configura fato grave, de caráter insanável, senão vejamos:  

 
“[...]. Registro de candidatura. Indeferimento. Eleições 2012. Vereador. Rejeição de contas pelo 
TCE/ES. Ex-presidente da Câmara Municipal. Ausência de recolhimento de contribuição 
previdenciária e extrapolação dos limites de gastos pelo Poder Legislativo. Art. 29-A. 
Irregularidades insanáveis que configuram ato doloso de improbidade. Incidência da 
inelegibilidade do art. 1°, I, g, da LC n° 64/90. [...] 1. Nos termos da orientação fixada neste 
Tribunal, o não recolhimento de verbas previdenciárias e a extrapolação dos limites de gastos 
pelo Poder Legislativo Municipal previstos na Constituição Federal são irregularidades 
insanáveis que configuram atos dolosos de improbidade administrativa. 2. O saneamento do 
processo promovido pelo TCE com base na sua legislação específica, diante da quitação do 
débito, não tem o condão de assentar a boa-fé e a ausência de dolo por parte do recorrente, 
porquanto o dolo a se perquirir para a incidência da inelegibilidade por rejeição de contas se 
refere às condutas irregulares praticadas. [...]” (Ac. de 19.8.2014 no REspe nº 4366, rel. Min. 
Luciana Lóssio.)  
 
“[...]. Registro de candidatura. Indeferimento. Eleições 2012. Prefeito. Rejeição de contas pelo 
TCE/PB. Ex-presidente da Câmara Municipal. Fato superveniente suscitado após a 
inauguração da instância especial. Inadmissibilidade. Ausência de recolhimento de contribuição 
previdenciária patronal. Irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade 
administrativa. Incidência da inelegibilidade do art. 1°, I, g, da LC n° 64/90. [...] 1. Segundo a 
jurisprudência desta Corte, as alterações fáticas e jurídicas supervenientes ao registro, nos 
termos do §10 do art. 11 da Lei nº 9.504/97, não podem ser consideradas após inaugurada a 
instância especial. 2. Nos termos da orientação fixada neste Tribunal, o não recolhimento de 
verbas previdenciárias ou a ausência de seu repasse à Previdência Social, seja a contribuição 
dos servidores, seja a patronal, são irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de 
improbidade administrativa, aptas a atrair a incidência da inelegibilidade da alínea g do inciso I 
do artigo 1º da LC nº 64/90. [...]” (Ac. de 10.9.2013 no REspe nº 3430, rel. Min. Luciana Lóssio.) 
 
“Eleições 2012. Registro de candidatura. Indeferimento. Rejeição de contas. Inelegibilidade. 
Art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90. Incidência. 1. O descumprimento da Lei nº 8.666/93 
e o não recolhimento de contribuições previdenciárias constituem irregularidades insanáveis 
que configuram ato doloso de improbidade administrativa, para efeito da verificação da 
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. 2. Para a caracterização da 
inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da Lei das Inelegibilidades, não se 
exige o dolo específico, bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se caracteriza 
quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais e 
legais, que vinculam e pautam os gastos públicos. 3. Para rever as alegações de que 
constariam dos autos os comprovantes do parcelamento da dívida junto ao INSS; de que a 
Corte de Contas teria acatado a documentação referente à prorrogação do contrato de serviço; 
de que existia respectiva previsão contratual e de que tal providência ocorreu dada a 
necessária continuidade do serviço público em benefício da coletividade, sem nenhum 
favorecimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas considerados pelo acórdão 
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regional, o que não é possível de ser realizado em sede de recurso de natureza extraordinária, 
consoante reiteradamente decidido com apoio nas Súmulas nos 7 do STJ e 279 do STF. [...]” 
(Ac. de 23.05.2013 no AgR-REspe nº 12726, rel. Min. Henrique Neves.) 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. 
INDEFERIMENTO. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCE/PB. 
EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. FATO SUPERVENIENTE SUSCITADO APÓS A 
INAUGURAÇÃO DA INSTÂNCIA ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. IRREGULARIDADE 
INSANÁVEL QUE CONFIGURA ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DO ART. 1°, I, G, DA LC N° 64/90. OMISSÃO. 
AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acolhimento dos embargos de declaração, 
mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe a existência, no acórdão embargado, de 
um dos vícios previstos no art. 275 do Código Eleitoral. 2. O inconformismo que tem como real 
objetivo novo julgamento da causa não pode prosperar, porquanto ausentes os vícios previstos 
no art. 275 do Código Eleitoral. 3. Embargos rejeitados (TSE, RESPE 3430, Rel. Min. Luciana 
Christina Guimarães Lóssio,, DJE 22/04/2014). 
 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. 
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR 
64/90. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 25% EM EDUCAÇÃO E 
DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESPROVIMENTO. 
 
1. A rejeição de contas do agravante em virtude da não aplicação do percentual mínimo de 
25% exigido no art. 212 da CF/88 configura irregularidade insanável e ato doloso de 
improbidade administrativa, incidindo a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90 
(REspe 246-59/SP, de minha relatoria, PSESS de 27.11.2012). 
2. A ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias – parte patronal - também atrai 
a inelegibilidade prevista no mencionado dispositivo. Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido. (TSE, RESPE 7486, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, DJ 
29/11/2012) 

 

Na mesma esteira têm se pronunciado os Tribunais de Contas, destacando-se, v.g., o Parecer 

Prévio Contrário à Aprovação das contas do ex-prefeito do município de Juti (TC nº 2571/2008), 

correspondentes ao exercício de 2007, pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 

Sul, em virtude da constatação de diversas irregularidades, dentre as quais consta a não 

comprovação dos valores repassados aos Órgãos de direito, no caso o INSS, tanto no que se 

refere às retenções na fonte, como às obrigações patronais. 

 

Ressalta-se que a egrégia Primeira Câmara desse Tribunal de Contas, no julgamento da 

Prestação de Contas do Fundo Municipal de Educação de Alegre, referente ao exercício 2012, 

proferiu o Acórdão TC nº 764/2015, imputou multa ao gestor, por vislumbrar, tal como no caso 

analisado, grave violação à norma, verbis: 

 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC-2885/2013, ACORDAM os Srs. 
Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em 
sessão realizada no dia dez de junho de dois mil e quinze, por maioria, nos termos do voto 
vencedor da Conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas: 
 
1. Julgar irregulares as contas do Fundo Municipal de Educação de Alegre relativas ao 
exercício de 2012, sob a responsabilidade de Maria Lúcia Rubini de Oliveira, na forma do inciso 
III, alíneas “c” e “d” do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012; 
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2. Imputar à citada responsável multa individual de R$ 3.000 (três mil reais), na forma dos 
artigos 88 e 135, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção das 
seguintes irregularidades: a) ausência de repasse do imposto de renda retido na fonte à 
prefeitura; b) não recolhimento de obrigações patronais; c) não recolhimento das contribuições 
do INSS e do IPAS, retidas dos servidores e de terceiros; 
 
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado. 
Fica a responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, 
obrigada a comprovar perante o Tribunal o recolhimento da multa aplicada, nos termos do art. 
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. 
 
Vencido em relação aos itens 1 e 2 o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que 
votou no sentido de: a) julgar regular com ressalvas a prestação de contas anual do Fundo 
Municipal de Educação de Alegre, relativa ao exercício de 2012, de responsabilidade da 
senhora Maria Lucia Rubini de Oliveira, então Secretária Municipal de Educação, dando-lhe a 
devida quitação; b) afastar as seguintes irregularidades: b.1) Ausência de repasse do Imposto 
de Renda Retido na Fonte à Prefeitura; b.2) Não recolhimento das Obrigações Patronais; b.3) 
Não recolhimento das contribuições do INSS e do IPAS, retidas dos servidores e de terceiros; e 
c) determinar ao atual Secretário Municipal de Educação de Alegre, no sentido de que 
providencie, junto ao setor contábil, a baixa imediata de valores recebidos apenas 
contabilmente, e envide esforços para que sejam recolhidos os valores devidos, caso haja, de 
IRRF, Obrigações Patronais e de contribuições previdenciárias retidas dos servidores e de 
terceiros, enxugando-se, assim, o passivo do Fundo Municipal de Educação. 
 

Por fim, sobressalta a gravidade da conduta, o fato de que ela consubstancia ato de improbidade 

administrativa, consoante art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92. 

 

Insta frisar a inescusabilidade da conduta, pois, para a responsabilização do agente, em tais 

hipóteses, “não se exige o dolo específico, bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se 

caracteriza quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos 

constitucionais e legais, que vinculam e pautam os gastos públicos.” 

 

Por fim, quanto à gestão da dívida ativa faz-se pertinente mencionar o advento da Deliberação 

Conjunta TCEES/MPCES/TJES, de 25/09/2015, estabelecendo que as recomendações contidas 

no Ato Recomendatório, de 19/03/2013, devem ser efetivadas até 31/12/2015, prazo no qual os 

municípios terão que comprovar a adoção de instrumentos para a cobrança administrativa de 

seus créditos, em especial, o protesto de certidão de dívida ativa, utilizando-se da execução 

fiscal apenas para os débitos de maior valor. 

 

Na espécie, consta da ICC nº 330/2015 que o gestor apresentou diversas alegações para 

justificar a ausência de adoção de providências para cobrança de dívida ativa, dentre elas, “a 

escassez de recursos humanos, banco de dados deficiente para identificação de informações 

para cobrança, necessidade de estudo da questão do protesto, capacitação de servidores, busca 

de conhecimento de experiências exitosas em outros municípios, aproximação com o judiciário 

para trabalhar em parceria, dentre outros”. 

 

Desde modo, mostra-se pertinente o afastamento do indicativo de irregularidade apontado no 

RTC nº 421/2015 (item 3.4.1), haja vista que a Deliberação Conjunta estipula o prazo até o dia 

31/12/2015 para que as recomendações sejam adotadas pelo gestor. 
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Posto isso, oficia o Ministério Público de Contas sejam as presentes contas julgadas 

IRREGULARES, com fulcro no art. 84, inciso III, alíneas “c” e “d”, da LC nº 621/12, 

aplicando-se ao responsável multa pecuniária, na forma dos arts. 84, inciso IV, e 135, do 

indigitado estatuto legal, bem como seja dada ciência ao gestor do dever de cumprimento 

da Deliberação Conjunta TCEES/MPCES/TJES, de 25/09/2015. – grifei e negritei 

Assim sendo, não obstante da divergência entre o corpo técnico e o Parquet de Contas, 

cabe ressaltar que as contribuições previdências relativas à folha de pagamento do mês de 

dezembro e décimo terceiro salário são pagas, via de regra, no mês de janeiro do ano seguinte. 

 

Além disso, o gestor informou que a divergência entre os valores liquidados e pagos 

evidenciados no DEMCPA e no BALEXO se deram devido a erro de digitação na elaboração do 

demonstrativo e que os valores corretos são os demonstrados no Balancete da Execução 

Orçamentária, o que indica que o reconhecimento de valores indevidamente registrados, 

bem como que a ocorrência de valores porventura devidos poderiam ser objeto de 

retificação nos registros ou mesmo poderia ser efetuado o recolhimento no início do 

exercício seguinte. 

 

Desta maneira, considero que não se mostra razoável imputar responsabilidade ao 

gestor neste momento, sendo suficiente para atender ao objetivo institucional desta Corte de 

Contas a expedição de determinação relativa ao recolhimento das contribuições porventura 

devidas, bem como sejam promovidas as retificações nos registros contábeis porventura 

necessárias à conta do exercício corrente. 

 

Em sendo assim, não havendo maiores informações nos autos sobre o pagamento dos 

referidos percentuais de contribuição previdenciária no exercício seguinte, acompanho a área 

técnica entendendo que, no máximo, pode-se, de pronto, imputar uma ressalva às contas 

apresentadas pelo gestor, em razão da ausência de informação sobre o pagamento no tempo 

devido. 

 

Quanto às irregularidades contidas nos itens 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 do 

Relatório Técnico Contábil – RTC nº 421/2015, cujo afastamento foi sugerido pela área técnica, 

opinamento encampado pelo Parquet de Contas, tenho que a análise técnica mostra-se adequada, 

razão pela qual adoto como forma de decidir e afasto as referidas irregularidades. 

 

Ocorre que a Lei Complementar nº 621/2012, estabelece o seguinte, litteris: 

 

Art. 84. As contas serão julgadas: 

omissis 

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de 

natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado 

ao erário; 

 

Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação ao responsável.  
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Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao 

responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas 

necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a 

reincidência. – grifei e negritei 

 

Deste modo, adoto como razões de decidir o posicionamento da área técnica, nos 

termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 5846/2015, quanto ao julgamento das contas como 

regulares com ressalva com a devida expedição de determinação que o caso requer. 

 

Pelo exposto, considerando as disposições contidas nos dispositivos supra 

mencionados, divergindo do entendimento do Ministério Público Especial de Contas e 

acompanhando o posicionamento da área técnica, VOTO no sentido de que, o Plenário deste 

Egrégio Tribunal de Contas assim delibere: 

 

1)     Afaste as irregularidades contidas nos itens: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 

2.8, da Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 330/2015 (3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 do 

Relatório Técnico Contábil – RTC nº 421/2015); 

 

 2)     Julgue REGULARES COM RESSALVAS a Prestação de Contas Anual, 

da Prefeitura Municipal de Viana, referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. 

Gilson Daniel Batista, Prefeito Municipal, em face da manutenção da irregularidade constante do 

item 2.2 da Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 330/2015 (3.1.2 – Relatório Técnico Contábil 

– RTC nº 421/2015), dando-lhe a devida quitação; 

 

3)      Determine ao atual Prefeito do Município de Viana, no sentido de que 

efetue o recolhimento da totalidade das contribuições devidas ao RGPS, conforme demonstrado 

no item 2.2 da Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 330/2015, se acaso não o tenha feito, tendo 

em vista que recolheu apenas 85,07% do total devido, evitando o enquadramento como 

depositário infiel em face da retenção de valores pertencentes à fazenda pública federal. 

 

Por fim, VOTO no sentido de que seja encaminhada ao atual Prefeito do Município de 

Viana, cópia da Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 330/2015 e, promovidas as comunicações 

devidas, em não havendo expediente recursal, arquivem-se os presentes autos. 

 

É como voto. 
ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2761/2014, ACORDAM os 

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

plenária realizada no dia primeiro de março de dois mil e dezesseis, à unanimidade, 

nos termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva: 

 



ACÓRDÃO TC-254/2016 

rg/lr 

  

1. Afastar as irregularidades contidas nos itens: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, da 

Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 330/2015 (3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.8 e 

3.9 do Relatório Técnico Contábil – RTC nº 421/2015); 

 

2. Julgar regular com ressalvas a Prestação de Contas Anual, da Prefeitura 

Municipal de Viana, referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. 

Gilson Daniel Batista, Prefeito Municipal, em face da manutenção da irregularidade 

constante do item 2.2 da Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 330/2015 (3.1.2 – 

Relatório Técnico Contábil – RTC nº 421/2015), dando-lhe a devida quitação; 

 

3. Determinar ao atual Prefeito do Município de Viana, no sentido de que efetue o 

recolhimento da totalidade das contribuições devidas ao RGPS, conforme 

demonstrado no item 2.2 da Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 330/2015, se 

acaso não o tenha feito, tendo em vista que recolheu apenas 85,07% do total devido, 

evitando o enquadramento como depositário infiel em face da retenção de valores 

pertencentes à fazenda pública federal; 

 

4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.   

 

Composição Plenária  

 

Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Sérgio Aboudib 

Ferreira Pinto, Presidente, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, 

Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, 

Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel 

Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador 

Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral. 

 

Sala das Sessões, 01 de março de 2016. 

 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente 
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CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Relator 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL  

 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

 

Fui presente: 

 

 

DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador Especial em substituição ao Procurador-Geral  

 

 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-Geral das Sessões 

 


