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ACÓRDÃO TC-912/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6861/2016 
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILÂN-
DIA 
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
RESPONSÁVEL - DULCIMAR RIGO MILANEZ
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2015 
– REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR. 
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ 
COTTA LOVATTI:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo 
Municipal de Saúde de Marilândia, referente ao exercício financeiro 
de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Dulcimar Rigo Milanez, 
Secretário Municipal de Saúde.
A Secretaria de Controle Externo de Contas, através do Relatório 
Técnico 142/2017-2 (fls.12/16), opinou sob o aspecto técnico-con-
tábil pela regularidade da presente prestação de contas do respon-
sável. O mesmo entendimento foi manifestado na Instrução Técnica 
Conclusiva 1170/2017-6 (fls.14/15), que corroborou os termos do 
RT 142/2017-2, e para tanto, transcreveu sua conclusão, in verbis: 
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão, no exer-
cício de sua função como ordenador de despesas do Fundo Muni-
cipal de Saúde de Marilândia, no exercício de 2015.Respeitado o 
escopo delimitado pela Resolução TC Nº 297/2016,a análise consig-
nada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações 
apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminha-
dos pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 
34/2015.Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legisla-
ção pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de 
Contas julgue REGULARES as contas do Sr. Dulcimar Rigo Milanez, 
no exercício de função de ordenador de despesas do Fundo Munici-
pal de Saúde de Marilândia no exercício de 2015, na forma do artigo 
84, Ida Lei Complementar Estadual 621/2012.
O Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se através de 
parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (fls. 
19/20), manifestando-se de forma a legitimar o entendimento do 
corpo técnico, RT 142/2017-2 e ITC 1170/2017-6.
FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram encaminhadas a este Tribunal por meio do siste-
ma Cidades-Web, em 31/03/2016, observando, portanto, o prazo 
regimental. Estão compostas por arquivos digitais, e pelas demons-
trações contábeis e demais peças e documentos que integram a re-
ferida Prestação de Contas Anual, atendendo as disposições conti-
das no RITCEES – Resolução 261/2013. Constata-se, ainda, que os 
arquivos foram assinados eletronicamente pelo gestor responsável, 
Sr. Dulcimar Rigo Milanez, responsável pelo envio, pelo responsável 
técnico pela contabilidade e pelo Responsável pelo Controle Inter-
no.
Ao final, a área técnica, em seu Relatório Técnico, conclui que foram 
respeitadas as delimitações previstas pela Resolução TC 297/2016 
– que dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para análise 
técnica e apreciação das tomadas ou prestações de contas anuais 
apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 
Compulsando os autos, observa-se que as contas foram considera-
das regulares pelos técnicos deste sodalício, não se vislumbrando 
subsistência de quaisquer ocorrências que pudessem comprometer 
a sua regularidade.
CONCLUSÃO
Assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas no Re-
latório Técnico 142/2017-2, corroborado pela Instrução Técnica 
Conclusiva 1170/2017-6 e pelo digno representante do Ministério 
Público Especial de Contas, Procurador Heron Carlos Gomes de Oli-
veira, tornando-os parte integrante do presente voto.
Pelo exposto, VOTO pela REGULARIDADE das contas do Fundo Mu-
nicipal de Saúde de Marilândia, sob aspecto técnico contábil, refe-
rente ao exercício financeiro de 2015, dando-se a devida QUITAÇÃO 
ao responsável, Sr. Dulcimar Rigo Malanez, nos termos do artigo 
84, inciso I, c/c o artigo 85, da Lei Complementar nº 621/2012. 
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6861/2016, 
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 
dezenove de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar 
regular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde 
de Marilândia, sob a responsabilidade do senhor Dulcimar Rigo Mi-
lanez, relativa ao exercício de 2015, dando-lhe a devida quitação, 
nos termos do artigo 84, inciso I, c/c o artigo 85 da Lei Complemen-
tar 621/2012, arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, 
nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição João 

Luiz Cotta Lovatti. 
Composição Plenária 
Reuniram-se na Segunda Câmara de julgamento o senhor conse-
lheiro Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, o senhor conse-
lheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, relator, e o senhor 
conselheiro 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, 19 de julho de 2017.
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

ACÓRDÃO TC-913/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-7091/2016 
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL DE VIANA 
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
RESPONSÁVEL - BRUNELLA TIBURTINO ALOQUIO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR. 
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ 
COTTA LOVATTI:
 Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo 
Municipal de Assistência Social de Viana, relativa ao exercício de 
2015, sob a responsabilidade da Senhora Brunella Tiburtino Alo-
quio. 
As peças contábeis, tempestivamente encaminhadas a esta Corte 
de Contas, foram analisadas pela Secretaria de Controle Externo de 
Contas – SecexContas, que expediu relatório constante às folhas 
12/17 (Relatório Técnico 00221/2017-3) concluindo pela regulari-
dade da prestação de contas.
Prosseguindo, nos termos regimentais, a SecexContas elaborou a 
Instrução Técnica Conclusiva 01889/2017-1( fls. 18/19) opinando 
por julgar REGULARES as Contas em exame, nos termos dos arti-
gos 84 da Lei Complementar nº 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas, Luis Hen-
rique Anastácio da Silva, à folha 23, manifestou-se de acordo com 
a área técnica.
É o relatório.
No compulsar dos autos, vejo que a presente Prestação de Contas 
foi considerada regular pelos técnicos deste sodalício, bem como 
pelo digno representante do Ministério Publico de Contas; assim, 
encampo os fundamentos e conclusões explicitadas por ambos, que 
me permito acolhê-las, passando a fazer parte integrante deste 
voto.
Ante todo o exposto, observados os trâmites processuais e legais, 
concordando plenamente com a área técnica e o Ministério Público 
de Contas, sob o aspecto técnico-contábil, VOTO pela REGULARI-
DADE das contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Viana, 
sob a responsabilidade da Senhora Brunella Tiburtino Aloquio, refe-
rente ao exercício financeiro de 2015, na forma do inciso I do art. 
84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação à responsável, 
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7091/2016, 
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 
dezenove de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar 
regular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assis-
tência Social de Viana, sob a responsabilidade da senhora Brunella 
Tiburtino Aloquio, relativa ao exercício de 2015, na forma do inciso 
I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a devida 
quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal, arqui-
vando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto 
do relator, conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti. 
Composição Plenária 
Reuniram-se na Segunda Câmara de julgamento o senhor conse-
lheiro Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, o senhor conse-
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lheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, relator, e o senhor 
conselheiro 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, 19 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Presidente 
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LO-

VATTI 
Relator

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 
Fui presente:

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE 
ANASTÁCIO DA SILVA

Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR

Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-914/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-7443/2016 
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO DE 
SÃO LOURENÇO 
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
RESPONSÁVEL - AURECIL GONÇALVES MURUCI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR. 
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ 
COTTA LOVATTI: 
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo 
Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço, referente ao exer-
cício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Aurecil 
Gonçalves Muruci, exercendo o cargo de Secretário Municipal de 
Saúde.
A Secretaria de Controle Externo de Contas, através do Relatório 
Técnico 171/2017-9 (fls.8/15), ao final propõe ao Plenário deste 
Tribunal pela regularidade da presente prestação de contas. Na 
mesma linha de juízo foi o entendimento da Instrução Técnica Con-
clusiva 1288/2017-9 (fls.19/20), a qual corroborou os termos do 
RT 171/2017-9, e para tanto, transcreveu sua conclusão, in verbis: 
5. CONCLUSÃOE PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a gestão do Sr. 
Aurecil Gonçalves Muruci, no exercício de funções como ordenador 
de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lou-
renço, no exercício de 2015. Respeitado o escopo delimitado pela 
Resolução TC 297/2016, a análise consignada neste Relatório Téc-
nico Contábil teve por base as informações apresentadas nas peças 
e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, 
nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular 
da prestação de contas do Sr.Aurecil Gonçalves Muruci, na forma 
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
O Ministério Público de Contas, pronunciando-se à fl. 24/25, atra-
vés de parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oli-
veira, manifesta-se de forma a legitimar o entendimento do corpo 
técnico, RT 171/2017-9 e ITC 1288/2017-9. 
CONCLUSÃO
Considerando que as presentes contas foram encaminhadas a este 
Tribunal por meio do sistema Cidades-Web, sendo assinados ele-
tronicamente pelo gestor responsável, Sr. Aurecil Gonçalves Muruci 
e pelo responsável técnico pela contabilidade e responsável pelo 
controle interno, quando for o caso, em 16/05/2016, nos termos 
do artigo 139, do RITCEES – Resolução 261/2013, portanto, não 
se observou o prazo regimental; entretanto, observa-se a regula-
ridade e integridade dos documentos encaminhados para análise, 
atendendo às disposições contidas no art. 168 do RITCEES, e do 
art. 71, III, da Constituição Estadual.
Visto que as contas foram consideradas regulares pelos técnicos 
deste sodalício, não se vislumbrando subsistência de quaisquer 
ocorrências que pudessem comprometer a sua regularidade, en-
tendimento esse endossado pelo digno representante do Ministério 
Público de Contas. Assim, encampo os fundamentos e conclusões 
explicitadas pelo corpo técnico – Relatório Técnico 171/2017-9 e 
Instrução Técnica Conclusiva 1288/2017-9, tornando-os parte inte-
grante do presente voto.
Diante do exposto, VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de 
Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lou-
renço, no aspecto técnico contábil, referente ao exercício financeiro 

de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Aurecil Gonçalves Muru-
ci, dando-lhe a devida QUITAÇÃO, nos termos do artigo 84, inciso 
I, c/c o artigo 85, da Lei Complementar nº 621/2012. 
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7443/2016, 
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 
dezenove de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar 
regular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde 
de Divino de São Lourenço, sob a responsabilidade do senhor Au-
recil Gonçalves Muruci, relativa ao exercício de 2015, dando-lhe a 
devida quitação, nos termos do artigo 84, inciso I, c/c o artigo 85, 
da Lei Complementar 621/2012, arquivando-se os autos após o 
trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro em 
substituição João Luiz Cotta Lovatti. 
Composição Plenária 
Reuniram-se na Segunda Câmara de julgamento o senhor conse-
lheiro Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, o senhor conse-
lheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, relator, e o senhor 
conselheiro 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, 19 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Presidente 
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LO-

VATTI 
Relator

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 
Fui presente:

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE 
ANASTÁCIO DA SILVA

Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR

Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-915/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-9834/2016 
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO 
FRANCISCO 
ASSUNTO - DENÚNCIA 
DENUNCIANTE - ALENCAR MARIM
RESPONSÁVEL - LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
EMENTA: DENÚNCIA – EXTINGUIR PROCESSO SEM RESO-
LUÇÃO DE MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO TC-
3526/2016 – MULTA – ARQUIVAR. 
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ 
COTTA LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Cuidam os autos de Denúncia protocolizada nesta Corte de Contas 
em 10/11/2016, em face do então Prefeito Municipal de Bar-
ra de São Francisco, Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, 
fundada na ausência de prestação de informações ao prefeito elei-
to sobre o funcionamento de órgãos e entidades da administração 
pública municipal, bem como de ações, projetos, programas em 
andamento, contratos, convênios, outros pactos, contas públicas, 
bens, estrutura funcional, inventário de dívidas e haveres, além dos 
recursos vinculados a fundos constituídos, de modo a contrariar o 
disposto no artigo 25-A da Constituição Estadual.
Em síntese, o requerimento formulado pelo denunciante foi no sen-
tido de que fosse concedida cautelar para que o então Prefeito Mu-
nicipal desse cumprimento ao disposto no referido dispositivo legal, 
de modo a prestar as informações à equipe de transição.
Chegados os autos ao conhecimento do Conselheiro José Antonio 
Pímentel, por meio de Decisão Monocrática n° 1552/2016-1, restou 
determinada a notificação do responsável para que se manifestas-
se acerca dos fatos ora relatados, que informou a este Tribunal que 
estavam sendo adotadas medidas para a escolha dos componentes 
da comissão de transição e durante o mês de dezembro/2016 seria 
feita a Portaria da Comissão, bem como que o Município de Barra 
de São Francisco disponibiliza no site diversas informações, que 
estariam sendo feitas em conformidade com a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal.
Diante disso, a Secex/Denúncias, através de Manifestação Técnica 
nº 1239/2016, sugeriu o conhecimento da denúncia, com conces-
são de medida cautelar para que o chefe do executivo prestasse 
imediatamente as informações necessárias para o prefeito eleito, 


