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PROCESSO             - TC-3335/2013 

JURISDICIONADO   - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  

ASSUNTO                - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2012 

RESPONSÁVEL      - EDIVAL JOSÉ PETRI   

 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012 

- 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO - 2) 

DETERMINAÇÃO - 3) RECOMENDAÇÃO - 4) ARQUIVAR. 

 

 

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

 

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Município de Anchieta, 

relativa ao exercício de 2012, de responsabilidade do Sr. Edival José Petri, então Prefeito 

Municipal.  

  

Foram às contas apresentadas tempestivamente, em 27/03/2013, e analisadas pela 5ª 

Secretaria de Controle Externo, que emitiu o Relatório Técnico Contábil – RTC nº 230/2013 (fls. 

384/396 e anexos), bem como a Instrução Técnica Inicial nº 813/2013 (fl. 473), sugerindo a 

CITAÇÃO do responsável para manifestação sobre o seguinte indício da irregularidade, relativa ao 

item 3.1 - Evidências de inconstitucionalidade do artigo 7º da Lei Orçamentária Anual (Lei 761/2011, 

alterada pela Lei 763/2012) - artigo 167, incisos V e VII, da Constituição Federal; artigo 5º, § 4º, da 

Lei Complementar 101/2000; e artigos 7º e 42, da Lei 4.320/64. 
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Ato contínuo, o então Relator, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, determinou através da Decisão 

Monocrática nº 955/2013 (fl. 475), a citação do responsável, conforme Termo de Citação nº 

2319/2013 (fl. 476). 

 

Regularmente citado, conforme documentação e informações de fls. 478/479, o senhor 

Edival José Petri, trouxe aos autos, tempestivamente, a documentação de fls. 481/492, a qual foi 

analisada pela 5ª Secretaria de Controle Externo que emitiu a Instrução Contábil Conclusiva - ICC nº 

69/2014 (fls. 496/503), concluindo pela REGULARIDADE das contas e DETERMINAÇÃO à 

Administração atual no sentido de que se abstenha de incluir em projetos de lei orçamentária, 

dispositivos que permitam a abertura de créditos ilimitados, ante a vedação constitucional contida no 

artigo 167, inciso VII, da Constituição Federal. 

 

A área técnica, através do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, na 

forma regimental, o qual, com base na Instrução Contábil Conclusiva nº 69/2014, emitiu a Instrução 

Técnica Conclusiva – ITC nº 4174/2014, acostada às fls. 505/513, opinando no sentido de que seja 

emitido PARECER PRÉVIO RECOMENDANDO A APROVAÇÃO das contas, com a realização de 

DETERMINAÇÃO sugerida na sobredita Instrução Contábil Conclusiva, e que seja 

RECOMENDADO à Câmara Municipal de Anchieta especial atenção para os projetos de lei que 

contenham permissão para abertura de créditos ilimitados.    

 

O Ministério Público Especial de Contas, mediante a MMPC nº 2740/2014, acostada à fl. 

515, da lavra do Procurador Designado, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com 

a área técnica, manifestou-se no mesmo sentido. 

 

Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão 

de relatório e voto para efeito de deliberação do Plenário desta egrégia Corte de Contas, nos termos 

do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013. 

 

É o sucinto relatório. 

 

 

VOTO 
 

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto Ministério Público Especial de 

Contas, opinaram no sentido de que seja emitido Parecer Prévio pela aprovação das Contas, com 

realização de recomendação e de determinação, conforme consta da Instrução Técnica Conclusiva 
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nº 4174/2014 (fls. 505/513), bem como da MMPC nº 2740/2014, fl. 515, tendo o Núcleo de Estudos 

Técnicos e Análises Conclusivas – NEC assim se manifestado, verbis: 

 

[...] 
 

Retornando os autos à 5ª. SCE, esta examinou as justificativas apresentadas pelo responsável 

face ao indício de irregularidade apontado e manifestou-se por intermédio da Instrução Contábil 

Conclusiva ICC no. 69/2014 (fls. 496/503) registrando que embora o Orçamento Municipal do 

exercício de 2012 tenha sido suplementado utilizando como fontes, inclusive, os excessos de 

arrecadação e superávit financeiro, não houve ultrapassagem do limite de 60% para abertura de 

créditos adicionais previsto no artigo 6º da LOA, como reproduzido a seguir: 
 

II. ANÁLISE DO INDICATIVO DE IRREGULARIDADE ABORDADO NO RTC 197/2013 e 
ITI 723/2013. 
Evidências de inconstitucionalidade do artigo 7º da Lei Orçamentária Anual (Lei 761 de 
22/12/2011 alterada pela Lei 763, de 10/01/2012) 
Base Normativa: Art. 167, incisos V e VII da Constituição da República; art. 5º, § 4º Lei 
Responsabilidade Fiscal, e artigos 7º e 42 da Lei 4.320/1964. 
 
Justificativa (fls. 481-492): O defendente trouxe diversos argumentos em sua defesa, 
visando comprovar que a regra prevista no art. 7º da LOA não possui qualquer vício 
formal ou material que possa justificar a declaração de inconstitucionalidade, bem como, 
que o limite previsto no artigo 6º da Lei Municipal nº 761/2011 não foi ultrapassado, ou 
seja, não houve abertura de crédito adicional suplementar superior a 60% (sessenta por 
cento) do total da despesa fixada em seu orçamento. 
 
Análise Técnica: Os créditos adicionais ilimitados são vedados em função da 
obrigatoriedade de fixação da despesa na lei de orçamento, pelo art. 167, II da 
Constituição da Republica e art. 59 da lei 4320/64: 

 
Art. 167. São vedados: [...] II - a realização de despesas ou a assunção de 
obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 
Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos 
concedidos. 

 
De tais vedações entende-se que os créditos orçamentários, ao serem fixados, impõem 
limite de gasto ao gestor. Neste sentido, não se pode esquecer que o estabelecimento 
de prioridades do governo faz parte do planejamento, antecede ao gasto, e carece de 
participação do Poder Legislativo, representantes da vontade popular. 
 
No caso de Anchieta, o orçamento teve uma consignação de crédito inicial de R$ 
275.369.692,49, com limite de suplementações aprovadas até 60%, equivalente a R$ 
165.221.815,49, aprovado em LOA, sofreu um acréscimo de R$ R$ 145.085.415,72 
(52,68%) incluído aí, um montante de R$ 7.646.190,42 (2,7%) abertos no Fundo 
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Municipal de Saúde tendo como fontes, excesso de arrecadação e superávit financeiro 
do exercício anterior, que de acordo com o art. 7º estariam excluídos do limite de 60% 
inicialmente aprovados na LOA, neste caso, porém, não houve ultrapassagem do limite 
autorizado na LOA. 
 
No entanto, considerando que o artigo 7º da Lei Orçamentária Anual 761/2012 violam a 
vedação contida no art. 167, V e VII da Constituição e art. 5º, § 4º da Lei Complementar 
101/2000, quanto à autorização de dotação ilimitada ao Executivo, sugere-se que esta 
Corte de Contas decida incidentalmente pela inconstitucionalidade destes incisos da 
LOA, impondo-se a negativa de executoriedade a esses dispositivos legais, conforme 
previsto no artigo 173 da LC 621/2012 c/c os arts. 332 e 333, § 2º do RITCEES 
aprovado pela Resolução TC 261/2013, visto que é vedado consignar em lei 
orçamentária créditos ilimitados. 

 

A 5ª. SCE expressou também sua opinião acerca a Gestão Fiscal e dos Limites Constitucionais 

(ICC no. 69/2014, fls. 496/504), concluindo “pela APROVAÇÃO das Contas do Sr. Edival Jose 

Petri, Prefeito Municipal de Anchieta, relativamente ao exercício financeiro de 2012”, e opinando 

pela sugestão ao Plenário desta Corte de Contas para “determinar à administração municipal, que 

se abstenha de incluir, em projetos de lei orçamentária, dispositivos que permitam a abertura de 

créditos ilimitados”. 

 

2. DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

Compulsando os autos extrai-se dos demonstrativos contábeis os seguintes indicadores: 

 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

Receita Arrecadada R$ 291.199.889,09 

Despesa Executada R$ 299.206.323,32 

Déficit Orçamentário -R$     8.006.434,23 

BALANÇO FINANCEIRO 

Saldo financeiro do exercício anterior R$ 94.048.648,70 

Saldo financeiro apurado para exercício seguinte R$ 84.366.440,31 

Resultado dos Saldos Financeiros -R$   9.682.208,39 

BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO PASSIVO 

Financeiro R$ 102.952.630,91 Financeiro R$      19.433.178,93 

Permanente R$ 255.113.800,00 Permanente R$    123.848.283,20 

 Patrimônio Líquido 

(Saldo Patrimonial) 

R$    214.784.968,78 

ATIVO REAL R$ 358.066.430,91 PASSIVO REAL R$    358.066.430,91 
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Compensado R$ 1.618.588.322,57 Compensado R$ 1.618.588.322,57 

TOTAL DO 

ATIVO 

R$ 1.976.654.753,48 TOTAL DO 

PASSIVO 

R$ 1.976.654.753,48 

SUPERÁVIT FINANCEIRO                                                                              R$      83.519.451,98 

( - ) Ativo Financeiro                                                

R$    102.952.630,91 

( - ) Passivo Financeiro                                         

R$      19.433.178,93 

Fonte: Balanço Orçamentário (Anexo 12), Balanço Financeiro (Anexo 13), Balanço Patrimonial 

(Anexo 14) – Fls. 305/315 e RTC nº 230/2013 (fls. 384/396). 

 

Do quadro acima observa-se a ocorrência de déficit orçamentário de R$ 8.006.434,23 que, 

conforme a análise empreendida pela 5ª. SCE, estava amparado por superávit financeiro do 

exercício anterior (excluído o IPAS) de R$ 41.540.984,79) fls. 388 (RTC nº 230/2013). 

 

Registra-se também um decréscimo nos saldos financeiros em espécie. 

 

Por fim, com base nos saldos do Balanço Patrimonial Consolidado levantado em 31 de dezembro 

de 2012, do confronto entre o Ativo e o Passivo Financeiro apurou-se o superávit financeiro de R$ 

83.519.451,98. Entretanto deste montante deve-se deduzir o Resultado Financeiro do Instituto de 

Previdência (IPAS), conforme analise procedida pela 5ª. Secretaria de Controle Externo, apurando-

se o superávit financeiro de R$ 42.390.666,36. 

Acerca dos registros de previdência a 5ª. SCE manifestou-se por meio do RTC nº 230/2013 da 

seguinte maneira: 

 
Conforme consulta ao Balancete Contábil Consolidado do município de Anchieta, não 
foram constatados na presente Prestação de Contas Anual, ausência de recolhimento 
de contribuições previdenciárias (patronal ou retida dos servidores) e de parcelamentos 
de débitos previdenciários. 

 

3. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

 

A Instrução Contábil Conclusiva ITC nº 69/2014 registra o cumprimento dos limites constitucionais 

e legais, conforme demonstrado a seguir: 

 

 Reais limite executado 

Receita Corrente Líquida 

(RCL) 

279.873.318,44   
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-Despesa Poder Executivo[1] 95.064.876,20 máx 54% 33,97% 

- Despesa Consolidada 

(Exec/Legis)[2] 

101.643.682,92 máx 60% 36,32% 

Dívida Pública 0,00   

Contratação de Operações 

de 

Crédito 

0,00   

Garantias 0,00   

Receita Bruta de Impostos 218.153.339,26   

Manutenção do Ensino[3] 79.457.909,04 min. 25% 36,42% 

Receita cota parte FUNDEB 15.242.574,47   

- Remuneração Magistério[4] 14.487.695,52 min 60% 95,05% 

Receita Impostos e 

Transferências 

218.154.995,86   

- Despesa com saúde[5] 38.610.200,74 min. 15% 17,70% 

Receita Tributária e 

Transferências do 

exercício anterior 

151.058.343,95   

-Repasse duodécimo ao 

legislativo[6] 

10.574.084,08 máx. 7% 7,00% 

 

Notas: 

[1] Artigo 20, inciso III, alínea “b” e artigo 22 § único da Lei Complementar nº 101/2000. 

[2] Artigo 19, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000 

[3] Artigo 212, caput, da CRF/88 

[4] Lei 11.494/2007 e Inciso XII do Art. 60 do ADCT da CRF/88 

[5] Artigo 77, inciso III, do ADCT da CRF/88 

[6] Artigo 29–A inciso I; § 2º, incisos I e III. 

 

No que tange às limitações impostas aos gestores a 5ª SCE também se manifestou (fls. 500) 

acerca da vedação imposta pelo art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 e quanto a remessa de 

dados e pareceres de alerta pertinentes ao RREO e ao RGF: 

 

 
III.V. OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS EM FINAL DE 
MANDATO 
Base Legal: art. 42 da Lei 101/00. 
Não houve insuficiência de caixa para saldar obrigações de despesas vinculadas à 
saúde e educação, outras despesas vinculadas e não vinculadas. Conclui-se, portanto, 
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pela existência de suficiente disponibilidade de caixa para o cumprimento das 
obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato, 
encerrado em 31/12/12, observando, o art. 42 da Lei Complementar 101/00 (LRF). 
 
III.VI. REMESSA DE DADOS E PARECERES DE ALERTA PERTINENTES AO 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) E AO 
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) 

 
Não foram formalizados processos relacionados ao descumprimento de prazos de 
encaminhamento dos relatórios a esta Corte de Contas, entretanto, foram encaminhados 
pareceres de alerta em função do não atingimento da Meta bimestral de arrecadação: 
nos 1º e 2º bimestres/2012 (processos TC 2674 e 4075/2012, respectivamente). 

 

4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

Tendo como base as análises procedidas pela 5ª. SCE, obedecendo aos aspectos objetos de 

análise técnica e apresentamos a seguir nosso parecer sobre a Prestação de Contas Anual, do Sr. 

Edival José Petri, Prefeito Municipal de Anchieta, Exercício de 2012. 

 

4.1. Quanto a formalização: a Prestação de Contas Anual foi encaminhada ao Tribunal de 

Contas nos prazos regimentais e devidamente assinada, conforme registrado às fls. 385 (RTC 

nº 230/2013); 

 

4.2. Quanto aos aspectos orçamentários: foi apurado Déficit Orçamentário de R$ 8.006.434,23, 

amparado por superávit financeiro do exercício anterior (excluído o IPAS) de R$ 41.540.984,79, 

conforme se verifica às fls. 388 (RTC nº 230/2013); 

 

4.3. Em relação à irregularidade apontada, na análise dos autos verifica-se que a Unidade 

Técnica demonstrou (ICC nº 69/2013, fl. 498) que a Lei Orçamentária Anual do Município de 

Anchieta, Lei n.º 761/2011, fixou a receita e a despesa em R$ 275.369.692,49, admitindo em 

seu art. 6º a abertura de créditos adicionais até o limite de 60%, ou seja, R$ 165.221.815,00 (fl. 

386). Todavia, foram abertos créditos suplementares no valor total de R$ 145.085.415,72, 

portanto inferior ao limite estabelecido pela LOA em seu art. 6º o que nos leva à conclusão de 

que no exercício de 2012 não houve abertura irregular de créditos pelo Chefe do Poder 

Executivo naquele exercício. 

 

Embora não tenha sido identificada abertura irregular de créditos adicionais, ressalta-se que o 

art. 7º da Lei Orçamentária nº 721/2011 afronta a disposição do art. 167, VII, da Constituição da 

República. Ora, o citado dispositivo da LOA estabelece que as suplementações ou 

remanejamento utilizando como fontes de recursos o superávit financeiro do exercício anterior e 
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o excesso de arrecadação não oneram o limite autorizado no art. 6º da mesma Lei (60%) e não 

define o valor ou percentual limite para tais créditos, caracterizando concessão de créditos 

ilimitados. Entende-se que este dispositivo torna possível suplementar o orçamento 

infinitamente, permitindo alterar qualquer programa de governo aprovado pelo Poder Legislativo 

por meio da LOA e tornando o orçamento público uma peça fictícia, sem planejamento e, 

portanto, o Poder Executivo Municipal deve se abster de incluí-lo em seus projetos de lei 

orçamentária. 

 

Ademais a aprovação da Lei Orçamentária contendo dispositivo que permita a abertura de 

créditos orçamentários ilimitados demonstra omissão da Câmara local no exercício da sua 

função constitucional de participar da elaboração do orçamento municipal e controlar a sua 

execução. 

 

4.4. Quanto ao Resultado Financeiro, foi apurado superávit financeiro de R$ 42.390.666,36, 

conforme a análise técnica (RTC nº 230/2013, fls. 388/389). 

 

4.5. No que tange ao aspecto previdenciário a análise técnica (RTC nº 230/2013) registra que 

não foram constatadas ausências de recolhimento de contribuições previdenciária e 

parcelamento de débitos previdenciários. 

 

4.6. No tocante à Gestão Fiscal as análises técnicas (RTC nº 230/2013 e ICC nº 69/2014) 

registraram cumprimento de todos os limites legais e constitucionais. 

 

Face a todo o exposto, opina-se, diante do preceituado no Art. 319, § 1º, inciso IV da 

Resolução TC nº 261/2013, no sentido de que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando 

a APROVAÇÃO das contas do senhor Edival José Petri, Prefeito Municipal frente à Prefeitura 

Municipal de Anchieta, no exercício de 2012, na forma prevista no artigo 80, inciso I, da Lei 

Complementar nº 621/2012. 

 

Por derradeiro sugere-se que o Plenário desta Corte de Contas: 

 

DETERMINAR ao Poder Executivo do Município de Anchieta, que se abstenha de incluir, em 

projetos de lei orçamentária, dispositivos que permitam a abertura de créditos ilimitados, 

ante a vedação constitucional contida no art. 167, inciso VII, da Constituição da República. 

 

Recomendar o Poder Legislativo do Município de Anchieta que atente para projetos de lei 

orçamentária que contenham dispositivos que permitam a abertura de créditos ilimitados, 
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ante a vedação constitucional contida no art. 167, inciso VII, da Constituição da República à 

semelhança do conteúdo do art. 7º da sua Lei Orçamentária Anual, do Exercício de 2012 (Lei 

nº 761/2011). – grifei e negritei 

 

Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na 

íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.  

 

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

 

Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser: 

 

I – pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada, de forma clara e objetiva, a exatidão dos 

demonstrativos contábeis, a compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os 

resultados da execução orçamentária, a correta realocação dos créditos orçamentários e o 

cumprimento das normas constitucionais e legais. 

 

Desse modo, verifico da documentação constante dos autos, que a análise procedida pela 

área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento, destacando 

apenas, face à relevância, a situação geral em que se encontra a Unidade Gestora, em razão dos 

dados relativos aos resultados do exercício e ao cumprimento dos limites constitucionais e legais, 

quais sejam: 

 

- Ativo Real Líquido (Ativo > Passivo): R$ 214.784.968,78. 

- Resultado Financeiro (Ativo Financeiro > Passivo Financeiro) Superávit: R$ 83.519.451,97 

- Resultado Patrimonial (Variações Ativas > Variações Passivas) - Superávit: R$ 105.752.013,87  

- Economia Orçamentária (Despesa Realizada < Despesa Fixada): R$ 21.593.693,46.  

- Disponibilidade Financeira - 2012: R$  84.366.440,31. 

                                             - 2011: R$  94.048.648,70.  

- Déficit Orçamentário (Receita arrecadada < Despesa Empenhada): R$ 8.006.434,30.  

 

No tocante aos limites constitucionais e legais demonstra a área técnica os seguintes 

resultados apurados nesta análise: 

 

- Gastos com pessoal: 36,32% - Limite = 60%. 

- Remuneração do pessoal do magistério: 95,05% - Limite = 60%. 

- Gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino: 36,42% - Limite = 25% 

- Gastos com aplicação na saúde: 17,70% - Limite = 15%. 
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- Repasses ao Poder Legislativo: R$ 10.436.817,03 = 6,90% - Limite = 7%. 

Obs: 6,90% = Despesa empenhada. 

                    

Desta feita, efetivamente, da análise do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e 

Patrimonial, bem como do cumprimento dos limites constitucionais e legais, verifico que não houve 

inconsistências, estando de acordo com a posição da área técnica, tal qual externado na instrução 

antes transcrita. 

 

Registre-se, também, quanto aos aspectos patrimoniais, que não foram verificadas 

irregularidades, motivo pelo qual, correto o posicionamento técnico e do representante do Parquet 

de Contas, que, no mesmo sentido, se manifestaram pela aprovação da presente prestação de 

contas anual. 

 

Acerca dos atos de gestão estes são analisados em processo de auditoria à parte, não 

influenciando na análise das presentes contas, nos termos regimentais. 

 

Por todo o exposto, acompanhando a área técnica e ao douto Ministério Público Especial 

de Contas, VOTO no sentido de que o Plenário desta egrégia Corte de Contas assim delibere: 

 

a) Seja emitido PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Anchieta 

recomendando a APROVAÇÃO da Prestação de Contas Anual do Município, referente ao exercício 

de 2012 de responsabilidade do senhor Edival José Petri, então Prefeito Municipal de Anchieta. 

 

b) Seja expedida DETERMINAÇÃO ao atual Prefeito, no sentido de que se abstenham de 

incluir nos projetos de lei orçamentária, dispositivos que permitam a abertura de créditos ilimitados; 

 

c) Seja expedida RECOMENDAÇÃO à Câmara Municipal de Anchieta para que atente 

para os referidos projetos, em face de vedação constitucional contida no artigo 167, inciso VII, da 

Constituição Federal. 

 

VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações devidas, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se os presentes autos. 

 

É como voto. 
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PARECER PRÉVIO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-3335/2013, RESOLVEM 

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

sessão plenária realizada no dia oito de julho de dois mil e quatorze, à 

unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco 

Antonio da Silva: 

 

1. Recomendar à Câmara Municipal de Anchieta a aprovação da Prestação de 

Contas Anual da Prefeitura Municipal de Anchieta, sob a responsabilidade do Sr. 

Edival José Petri, Prefeito no exercício de 2012; 

 

2. Determinar ao atual Prefeito que se abstenha de incluir, nos projetos de lei 

orçamentária, dispositivos que permitam a abertura de créditos ilimitados; 

 

3. Recomendar à Câmara Municipal de Anchieta para que atente aos referidos 

projetos, em face de vedação constitucional contida no artigo 167, inciso VII, da 

Constituição Federal; 

 

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

 

 

Composição Plenária 

 

Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros Rodrigo 

Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício da Presidência, Marco 

Antonio da Silva, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib 
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Ferreira Pinto e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique 

Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. 

 

Sala das Sessões, 8 de julho de 2014. 

 

 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Vice-Presidente no exercício da Presidência 

 

 

 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Relator 

 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 
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Fui presente: 

 

 

 

DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA  

Procurador-Geral 

 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

                                                                Secretário-Geral das Sessões 


