
 

PARECER PRÉVIO TC-083/2017 - PLENÁRIO 

 

PROCESSO -TC-4107/2016 (APENSOS: TC-1185/2015 E TC-1186/2015) 

JURISDICIONADO -PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  

RESPONSÁVEL -MARCUS VINÍCIUS DOELINGER ASSAD  

ADVOGADOS -LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB/ES 12.455) E PEDRO 

JOSINO CORDEIRO (OAB/ES 17.169) 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 – 1) 

REJEIÇÃO – 2) ARQUIVAR. 

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO: 

1  RELATÓRIO 

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

de Anchieta, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor 

Marcos Vinicius Doelinger Assad - Prefeito Municipal. 

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 29/2017 (fls. 17-64) onde constam 

indícios de irregularidades as quais foram apontadas na Instrução Técnica Inicial 

53/2017 (fls. 65-66), com sugestão de citação do responsável, o que foi acolhido na 

Decisão Monocrática 103/2017 (fls.68-70): 
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Responsável 
Itens 

Subitens 
Achados 

Marcus Vinícius 
Doelinger Assad 

5.3.1 

INCONSISTÊNCIA NA CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS 

DAS RECEITAS PREVISTAS E DAS DESPESAS FIXADAS 
NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO; 

Marcus Vinícius 
Doelinger Assad 

5.3.2 
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM FONTE 
SUFICIENTE DE RECURSOS; 

Marcus Vinícius 

Doelinger Assad 
6.1 

INCONSISTÊNCIA NA CONSOLIDAÇÃO DOS GRUPOS 

DE CONTAS DO BALANÇO FINANCEIRO, 

Marcus Vinícius 

Doelinger Assad 
7.1 

DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE 
E O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO EVIDENCIADO 
NO BALANÇO PATRIMONIAL 

Marcus Vinícius 

Doelinger Assad 
7.2 

SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EVIDENCIADO 

NO BALANÇO PATRIMONIAL DIVERGE DO APURADO. 

Marcus Vinícius 
Doelinger Assad 

7.3 
INCONSISTÊNCIA NO VALOR DO ATIVO REAL LÍQUIDO 

Marcus Vinícius 
Doelinger Assad 

7.4 
INCOMPATIBILIDADE NO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR 

Marcus Vinícius 
Doelinger Assad 

7.5 

INCONSISTÊNCIA NO VALOR DO SUPERÁVIT 

FINANCEIRO DEMONSTRADO NO BALANÇO 
PATRIMONIAL 

Marcus Vinícius 
Doelinger Assad 

7.6 
NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE 

Marcus Vinícius 
Doelinger Assad 

7.7 

INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
SUFICIENTE PARA PAGAMENTO 

Devidamente citado, o responsável apresentou razões de defesa que foram 

submetidas à análise da SecexContas, a qual elaborou a Manifestação Técnica 

773/2017 (fls. 130-165), opinando pela rejeição das contas apresentadas.  

Segue a Instrução Técnica Conclusiva 2027/2017 da área técnica e o Parecer 

2501/2017 do Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador de Contas Heron 

Carlos Gomes de Oliveira, onde se manifestam no mesmo sentido. 

É o breve relatório. 

 

2  FUNDAMENTAÇÃO 

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente 

instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites 

legais e regimentais. 

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público 

Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada 

na Manifestação Técnica 773/2017 abaixo transcrita: 
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“[...] 

2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES 

2.1 INCONSISTÊNCIA NA CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS DAS RECEITAS PREVISTAS 

E DAS DESPESAS FIXADAS NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO. (Item 5.3.1. do RT 
0029/2017) 

 Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 102 da Lei Federal 4.320/1964 e art. 50, inciso 

III da Lei Complementar 101/2000. 

Consta no RT 00029/2017 o seguinte apontamento: 

Ao analisar o Balanço Orçamentário, constata-se que as receitas previstas e as 

despesas fixadas evidenciadas divergem do apurado com base nos Balanços das 
unidades gestoras, conforme ilustrado nas tabelas seguintes: 

 

Tabela 10: Divergência na receita prevista                            Em R$ 1,00 

UNIDADE GESTORA  Valor Evidenciado 

Prefeitura (Proc. 6799/2016)  318.680.601,73 

Câmara (Proc. 3426/2016) - 

Instituto de Previdência (Proc. 10300/2016) 12.461.578,05 

Fundo de Saúde (Proc. 7439/2016) 6.820.829,36 

Receita Prevista Apurada 337.963.009,14 

Receita Prevista Evidenciada (Proc. 
4107/2016) 338.710.703,82 

Divergência 747.694,68 

Fonte: Processo TC 4107/2016- Prestação de Contas Anual/2015 

Tabela 11: Divergência na despesa fixada                             Em R$ 1,00 

UNIDADE GESTORA Valor Evidenciado 

Prefeitura (Proc. 6799/2016)  246.171.638,87 

Câmara (Proc. 3426/2016) 19.920.000,00 

Instituto de Previdência (Proc. 10300/2016) 13.209.272,73 

Fundo de Saúde (Proc. 7439/2016) 74.086.033,62 

Despesa Fixada Apurada 353.386.945,22 

Despesa Fixada Evidenciada (Proc. 
4107/2016) 351.599.228,28 

Divergência (1.787.716,94) 

Fonte: Processo TC 4107/2016- Prestação de Contas Anual/2015 

Assim, ao somar os valores das receitas previstas e das despesas fixadas 
demonstrados nos Balanços Orçamentários das unidades gestoras, e 

compará-los aos valores evidenciados no Balanço Consolidado verifica-se 
divergência nos montantes de R$ 747.694,68 e R$ 1.787.716,94 
respectivamente. 

Pelo exposto, considerando que as divergências apontadas indicam distorção 
na consolidação dos dados das demais unidades gestoras, sugere-se citar o 
gestor responsável, para apresentar as razões de justificativas que julgar 

necessárias. 

JUSTIFICATIVAS:  

Preliminarmente, constatou-se que a defesa apresentou às fls.07 dos presentes autos, 

informações sobre os softwares para a gestão contábil para a Prefeitura  Municipal de 
Anchieta desenvolvidos pelas empresas SMARapd Informática e E&L Produções de 
Software Ltda, as quais consideramos pertinentes transcrever para a presente 

manifestação,  afim de subsidiar à análise da defesa apresentada pelo prefeito, conforme  
a seguir: 
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ANÁLISE:  

A defesa esclarece no item III “ informação necessária”, que até o final do ano de 2015, 
a prefeitura Municipal de Anchieta operava o software para a Gestão Contábil 
desenvolvido e mantido pela empresa SMARapd Informática, e algumas das Unidades 

Gestoras trabalhavam com sistema desenvolvido pela empresa E&L Produções de 
Software Ltda.   

O gestor informa que ao final de 2015 a  prefeitura municipal de Anchieta contratou a 

E&L Produções de Software Ltda., empresa vencedora da licitação para contração de 
Sistema de Gestão Contábil.  

Ressalva-se que não constam nos autos cópias dos contratos celebrados com as 

empresas SMARapd Informática e a E&L Produções de Software, ambas citadas pela 
defesa, prejudicando o exame das cláusulas contratuais, como por exemplo:   objeto do 
contrato, valor da contratação, data de assinatura, prazo de vigência de cada 

contratação e garantias contratuais porventura existentes. 

Alega a defesa que durante a elaboração dos documentos contábeis relativos ao 
Exercício de 2015 foi constatado que havia inconsistência entre os valores indicados nos 

Balanços das Unidades Gestoras e o obtido na consolidação dos mesmos pela Unidade 
Gestora Consolidadora. Alega o defendente que foi acionada a empresa SMARapd 
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Informática, mas esta não atendeu à demanda do município, sob a argumentação de que 

o contrato firmado já estava encerrado.  Ressalva-se que não foram apresentadas 
provas documentais quanto aos fatos alegados pela defesa. 

 Verifica-se que a defesa eximiu a prefeitura de toda responsabilidade pelas 

inconsistências contábeis apontadas no RT 0029/2017, atribuindo exclusivamente a 
empresa SMARapd Informática todos os erros na geração dos Balanços Consolidados. 
Apesar disto, a prefeitura não demonstrou quais as ações decorrentes da gestão e 

fiscalização da contratação com a empresa SMARapd Informática, conforme previsto no 
artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 a seguir: 

Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação 
de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição. 

§ 1
o
  O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados (grifo 

nosso). 

§ 2
o
  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas  

Nesta esteira é importante tecer que na execução dos contratos celebrados com a 
administração pública, o contratado é obrigado a reparar e corrigir às suas expensas em 

caso de vícios, defeitos ou incorreções causadas ao contratante, como também é 
responsável pelos danos causados à Administração ou terceiros, sem prejuízo da 
fiscalização dos contratos, conforme expresso nos artigos 69 e 70 da Lei Federal 

8.666/93 a seguir: 

Art. 69.  O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados. 

Art. 70.  O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado.  

Quanto à irregularidade específica do item 5.3.1- Inconsistência na consolidação dos 
saldos das receitas previstas e das despesas fixadas no Balanço Orçamentário , 
apontada no RT 0029/2017, o defendente informa que juntou o Anexo 12 – Balanço 

Orçamentário da Unidade Consolidadora, com a correção efetuada. 

Para provar o alegado anexou cópia do Balanço Orçamentário do Município de Anchieta 
– UG Consolidadora (fls. 97/100).   

Examinou-se o balanço encaminhado pela defesa e constatou-se que a receita prevista 
totaliza R$ 338.710.703,82 (fls. 99) e a despesa fixada totaliza R$ 351.599.228,28 (fls. 
100). Porém, a receita prevista apurada no RT 0029/2017 apresentou um total de 

R$337.963.009,14 (tabela 10) e a despesa fixada apurada no relatório técnico um total 
de R$353.386.945,20 (tabela 11).   

Por intermédio dos números evidenciados no Balanço Orçamentário Consolidado do 

município de Anchieta encaminhado pela defesa, constata-se que permanece uma 
diferença de R$ 747.694,84 entre a receita prevista apurada no RT 0029/2017 e a 
receita prevista evidenciada pelo município.  Subsiste também uma diferença de - R$ 

1.787.716,94 entre a despesa fixada apurada no relatório técnico e a despesa fixada 
evidenciada no Balanço Orçamentário Consolidado. Dessa forma, somos pela 
manutenção da irregularidade apontada no RT 0029/2017. 
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2.2 ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM FONTE SUFICIENTE DE 

RECURSOS (item 5.3.2. do RT 0029/2017) 

Base legal: artigo 43, inciso II e § 3º, da Lei Federal 4.320/1964.  

Conforme relatado no RT 00029/2017: 

De acordo com os balanços e demonstrativos constantes nos autos, observa-se 
que fora arrecadado no exercício somente 83,27% da receita prevista, conforme 
demonstrado na tabela 05 deste relatório.  

Não obstante, ainda assim, foram abertos créditos adicionais no montante de   R$ 
39.398,58 (trinta e nove mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito 
centavos), tendo como fonte de recurso o excesso de arrecadação, que, conforme 

verificado, não aconteceu.  

Pelo exposto, opina-se no sentido de citar o gestor responsável para apresentar 
as justificativas que julgar necessárias. 

 

JUSTIFICATIVAS 

Constatou-se às fls. 81 os seguintes esclarecimentos: 

Durante o Exercício de 2015 a Administração Municipal, não obstante a queda 
brutal na arrecadação, manteve-se dentro do limite de 60% para suplementação, 
autorizado pela Lei Orçamentária, tendo sido utilizado 58,53% para 

Suplementação e Crédito Especial/Extraordinário.  

ANÁLISE:  

Conforme indicado no Relatório Técnico 029/2017, foram abertos créditos adicionais no 

exercício de 2015 no total de R$ 39.398,58 com a fonte de recursos excess o de 
arrecadação, que no caso do município de Anchieta não ocorreu tendo em vista que o 
município arrecadou somente 83,27% da receita prevista.  

Afirma a defesa que durante o exercício de 2015, manteve-se dentro do limite de 60% 
para suplementação autorizada na Lei Orçamentária Anual, tendo sido utilizado 58,53% 
para Suplementação e Crédito Especial/Extraordinário.  Para comprovar o alegado 

encaminha às fls. 102/103 quadros demonstrativos das alterações orçamentárias.  

Verifica-se que a defesa não alcançou especificamente o objeto de citação deste 
Tribunal de Contas, isto é, “abertura de créditos adicionais sem fonte de recursos”.   

Constatou-se que os documentos anexados pela defesa às fls. 102/103 só confirmam o 
relatado no RT 029/2017, ou seja, que no exercício de 2015 a prefeitura municipal de 
Anchieta abriu créditos suplementares no montante de R$ 39.398,58 com a fonte de 

recursos excesso de arrecadação.  Porém, de acordo como RT 29/2017 e conforme 
demonstrado às fls.  25 dos presentes autos, não houve excesso de arrecadação em 
2015, tendo o município de Anchieta arrecadado apenas 83,27% da receita prevista no 

orçamento. 

Considerando todo o exposto, considera-se mantido o indicativo de irregularidade  
apontado no RT 029/2017. 

 

2.3 INCONSISTÊNCIA NA CONSOLIDAÇÃO DOS GRUPOS DE CONTAS DO 
BALANÇO FINANCEIRO (item 6.1 do RT 0029/2017) 

Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 103 da Lei Federal 4.320/1964 e art. 50, 
inciso III da Lei Complementar 101/2000. 

De acordo com o relatado no RT 00029/2017: 

Ao analisar o Balanço Financeiro Consolidado, constata-se que os valores 
evidenciados de transferências financeiras recebidas e os recebimentos e 
pagamento extraorçamentários divergem do apurado com base nos Balanços das 

unidades gestoras, conforme ilustrado nas tabelas seguintes: 
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Destaca-se que os valores supracitados se encontram demonstrados na tabela 14 

Divergência na receita prevista, às fls. 29/30 do processo sob exame.  

Prosseguindo conforme relatado no RT 0029/2017: 

Além disso, verifica-se divergência entre o total das transferências financeiras recebidas 

e concedidas no montante de R$ 2.586.105,24 (dois milhões, quinhentos e oitenta e seis 
mil, cento e cinco reais e vinte e quatro centavos) 

Pelo exposto, considerando que as divergências apontadas indicam distorção na 

consolidação dos dados das demais unidades gestoras, sugere-se citar o gestor 
responsável, para apresentar as razões de justificativas que julgar necessárias  

JUSTIFICATIVAS  

Conforme as justificativas apresentadas às fls. 83, e transcritas a seguir:  

Trata-se de distorção decorrente da falha do Sistema da SMARapd, conforme 
informado nos Esclarecimentos ao início desta peça, não tornando a mesma a 

ocorrer a partir do exercício de 2016. 

ANÁLISE:  

De acordo com a defesa a inconsistência no Balanço Financeiro apontada no relatório 

técnico foi em decorrência de falha do Sistema SMARapd.  

Conforme já relatado não foram apresentadas provas documentais quanto aos fatos 
alegados pelo citado. Observou-se que não constam nos autos comprovantes das 

providências porventura adotadas  pelo prefeito para correção das inconsistências 
contábeis nos balanços do município de Anchieta, como por exemplo:  copia de ofício 
encaminhado pela prefeitura cientificando a empresa SMARapd Informática  das 

inconsistências contábeis no Balanço Patrimonial da Unidade Consolidadora, cópia de 
expediente da empresa SMARapd à prefeitura recusando o atendimento da demanda do 
município; cópia do contrato da prefeitura com a empresa SMARapd Informática e 

respectiva cláusula de garantia contratual do software contratado de gestão contábil, 
porventura existente; balancetes de verificação consolidado do município de meses 
anteriores ao encerramento do exercício 2015, demonstrando a este Tribunal de Contas 

que as divergências contábeis não estavam ocorrendo durante o exercício de 2015, mas 
apenas ao final do exercício examinado, entre outros documentos pertinentes.  

Com base nos esclarecimentos prestados pela defesa entende-se que o prefeito na 

qualidade de contratante, não observou integralmente as normas referentes à execução 
e fiscalização dos contratos previstas na Lei Federal 8.666/93, notadamente os artigos 
67, 69 e 70 da Lei Federal 8666/93 já transcritos nesta instrução. Ou seja, ainda que o 

contrato estivesse encerrado, o contratante  poderia ter acionado a empresa  contratada 
para corrigir as incorreções decorrentes da execução do contrato, inclusive  as  
inconsistências na consolidação dos grupos de contas do Balanço Financeiro.   

Verifica-se que o defendente não  justificou pontualmente as diferenças de consolidação 
citadas por este Tribunal de Contas,  simplesmente anexou   às fls. 105/106 copia do 
Balanço Financeiro Consolidado do Município de Anchieta – Exercício 2015.   

Constatou-se que  os valores evidenciados no Balanço Financeiro apresentado pela 
defesa permanecem divergentes quando comparados aos valores consolidados do 
município  apurados no relatório técnico 029/2016 com base nos balanços das unidades 

gestoras encaminhadas na PCA 2015. Nota-se ainda que as transferências financeiras 
recebidas (R$ 73.659.235,03) e as transferências financeiras concedidas (R$ 
71.073.129,99) evidenciadas no Balanço Financeiro anexado às fls.105 do Proc. TC 

4.107/2016, permanecem divergentes em R$ 2.586.105,04 conforme apontado no RTC 
029/2017 (fls.30). 

Dessa forma, somos pela manutenção do indicativo de irregularidade  apontado no 

relatório técnico 029/2017. 
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2.4 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE E O SALDO DO 

PASSIVO FINANCEIRO EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL (item 7.1 do RT 
00029/2017) 

Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105 da Lei Federal 4.320/1964  

Conforme consta no RT 00029/2017: 

Da análise do balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Flutuante, 
observa-se divergência no valor do Passivo Financeiro evidenciado, como segue:  

 
Tabela 19: Passivo Financeiro                                        Em R$ 1,00 

Demonstrativo Valor 

Balanço Patrimonial 61.849.696,75 

Demonstrativo da Dívida Flutuante 23.389.812,33 

(=) Divergência (I - II) 38.459.884,42 

Fonte: Processo TC 4107/2016- Prestação de Contas Anual/2015 

É importante destacar que, ao se consolidar o saldo dos Passivos Financeiros das 
Unidades Gestoras chega-se ao montante de R$ 61.849.696,75, conforme 
demonstrado no Balanço Patrimonial. Entretanto o Demonstrativo da Dívida 

Flutuante evidencia o montante de R$23.389.812,33, logo divergentes em 
R$38.459.884,42. 

Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável, para apresentar as razões 

de justificativas que julgar necessárias.  

JUSTIFICATIVAS 

As apresentadas às fls. 82, conforme abaixo:  

Trata-se de distorção decorrente da falha do Sistema da SMARapd, conforme 
informado nos Esclarecimentos ao início desta peça, não tornando a mesma a 
ocorrer a partir do exercício de 2016. 

ANÁLISE:  

Argumenta novamente a defesa que a distorção contábil decorre de falha do Sistema 
SMARapd.  Conforme exposto, o prefeito não juntou aos autos provas documentais 

quanto aos esclarecimentos prestados, como também não entrou no mérito do indicativo 
de irregularidade apontado no relatório técnico. 

Observou-se que o prefeito não justificou pontualmente a divergência de R$ 

38.459.884,42 entre o saldo da Dívida Flutuante Consolidado e o saldo do Passivo 
Financeiro evidenciado no Balanço Patrimonial Consolidado conforme apontado no RT 
029/2017.   

Verifica-se que a defesa anexou às fls. 112/125 copias do Balanço Patrimonial 
Consolidado do Município de Anchieta – Exercício 2015 e cópias  do Balanço Patrimonial 
das Unidades Gestoras:  Câmara Municipal de Anchieta, Instituto de Previdência de 

Anchieta, Fundo Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Anchieta,  todos referentes 
ao Exercício de 2014.  Observou ainda que  não foi apresentado pela defesa cópia do 
Demonstrativo da Dívida Flutuante Consolidado demonstrando a correção das 

divergências apontadas no relatório técnico 029/2017, porventura efetuadas.   

Dessa forma, considera-se mantida a irregularidade  apontado na inicial. 

 

2.5 SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EVIDENCIADO NO BALANÇO 
PATRIMONIAL DIVERGE DO APURADO. (Item 7.2 do RT 00029/2017) 

Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da Lei Federal 4.320/1964 e art. 

50, inciso III da Lei Complementar 101/2000. 

De acordo com o RT 00029/2017: 
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Ao analisar o Balanço Patrimonial, constata-se que o Saldo Patrimonial diverge do 

valor auferido por esta Corte de Contas a partir de valores registrados nos 
Balanços Patrimoniais das Unidades Gestoras, conforme se pode verificar no 
quadro abaixo.  

Tabela 20: Divergência na apuração do Resultado Patrimonial do 
Exercício      Em R$ 1,00 

Balanço Patrimonial (BALPAT) (77.136.260,75) 

Cálculo desta Corte de Contas  

Prefeitura (Proc. 6799/2016)  (42.239.889,27) 

Câmara (Proc. 3426/2016) (997.126,43) 

Instituto de Previdência (Proc. 
10300/2016) 

(23.231.291,98) 

Fundo de Saúde (Proc. 7439/2016) (10.914.669,75) 

Saldo final apurado (77.382.977,43) 

Divergência (246.716,68) 

Fonte: Processo TC 4107/2016- Prestação de Contas Anual/2015 

Assim, ao somar os valores demonstrados no Balanço Patrimonial da Prefeitura, 

da Câmara, do Instituo de Previdência e do Fundo de Saúde chega-se ao 
montante de R$ - 77.382.977,43, valor este que se apresenta superior em R$ 
246.716,68 ao total demonstrado no Balanço Patrimonial Consolidado.  

Pelo exposto, considerando que a divergência apontada indica distorção na 
consolidação dos dados das demais unidades gestoras, sugere-se citar o gestor 
responsável, para apresentar as razões de justificativas que julgar necessárias.  

Cumpre ressaltar que, caso seja necessária à realização de ajustes contábeis, 
estes deverão ser realizados no exercício corrente, à conta do patrimônio líquido 
deste exercício, de forma a não afetarem os resultados do exercício corrente. 

Além disso, tais ajustes deverão constar detalhadamente em notas explicativas, a 
fim de esclarecer a origem dos registros extemporâneos. 

 

Justificativas 

Verifica-se às fls. 83 os seguintes esclarecimentos: 

 Trata-se de distorção decorrente da falha do Sistema da SMARapd, conforme informado 

nos Esclarecimentos ao início desta peça, não tornando a mesma a ocorrer a partir do 
exercício de 2016. 

ANÁLISE:  

Alega o defendente que a distorção contábil decorre de falha do Sistema SMARapd.  
Porém não foram apresentadas provas documentais quanto às alegações apresentadas.  

Verificou-se que a defesa não entrou no mérito do indicativo de irregularidade apontado 

no relatório técnico e não justificou pontualmente a divergência de - R$ 246.716,68 no 
Resultado Patrimonial do Exercício apurada no RT 029/2017 (fls.35) 

Constatou-se  que o defendente  anexou às fls. 112/125 copia do Balanço Patrimonial 

Consolidado do Município de Anchieta – Exercício 2015 e cópias  dos Balanços 
Patrimoniais das Unidades Gestoras: Câmara Municipal de Anchieta, Instituto de 
Previdência de Anchieta, Fundo Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Anchieta,  

todos referentes ao Exercício de 2014.   

Registra-se que a defesa não encaminhou  os Balanços Patrimoniais das Unidades 
Gestoras do município de Anchieta – Exercício de 2015,  não sendo comprovado se 

houve ou não a correção da divergência apontada no RT 029/2016.  
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Considerando o exposto, somos pela manutenção da irregularidade  apontada na 

inicial. 

 

2.6 INCONSISTÊNCIA NO VALOR DO ATIVO REAL LÍQUIDO (item 7.3 do RT 

00029/2017) 

Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da Lei Federal 4.320/1964 e art. 
50, inciso III da Lei Complementar 101/2000. 

Consoante relatado no RT 00029/2017: 

Ao analisar o Balanço Patrimonial, constata-se que o Ativo Real Líquido evidenciado 
diverge do apurado com base nos Balanços das unidades gestoras, conforme ilustrado 

na tabela seguinte: 

Tabela 21: Divergência no Ativo Real Líquido            Em R$ 1,00 

UNIDADE GESTORA  Valor Evidenciado 

Prefeitura (Proc. 6799/2016)  300.648.520,17 

Câmara (Proc. 3426/2016) 4.302.181,73 

Instituto de Previdência (Proc. 10300/2016) 13.674.357,98 

Fundo de Saúde (Proc. 7439/2016) 28.517.040,57 

Ativo Real Líquido Apurado 347.142.100,45 

Ativo Real Líquido Evidenciado 347.152.465,94 

Divergência 10.365,49 

Fonte: Processo TC 4107/2016- Prestação de Contas Anual/2015 

Assim, ao somar os valores demonstrados no Balanço Patrimonial da Prefeitura, da 

Câmara, do Instituto de Previdência e do Fundo de Saúde chega-se ao montante de R$ 
347.142.100,45, valor este que se apresenta inferior em R$ 10.365,49 ao total 
demonstrado no Balanço Patrimonial Consolidado. 

Pelo exposto, considerando que a divergência apontada indica distorção na 
consolidação dos dados das demais unidades gestoras, sugere-se citar o gestor 
responsável, para apresentar as razões de justificativas que julgar necessárias.  

Cumpre ressaltar que, caso seja necessária à realização de ajustes contábeis, estes 
deverão ser realizados no exercício corrente, à conta do patrimônio líquido deste 
exercício, de forma a não afetarem os resultados do exercício corrente. Além disso, tais 

ajustes deverão constar detalhadamente em notas explicativas, a fim de esclarecer a 
origem dos registros extemporâneos. 

Justificativas 

De acordo com as justificativas apresentadas às fls. 83, abaixo transcritas  

Trata-se de distorção decorrente da falha do Sistema da SMARapd, conforme 
informado nos Esclarecimentos ao início desta peça, não tornando a mesma a 

ocorrer a partir do exercício de 2016. 

Análise 

O defendente afirma que a distorção  decorre de falha do Sistema SMARapd.  Porém, 

não foram apresentadas provas documentais quanto aos fatos alegados.  

Verificou-se que a defesa não entrou no mérito do indicativo de irregularidade apontado 
no relatório técnico e não justificou pontualmente a divergência de R$ 10.365,49 no Ativo 

Real Líquido apurada no RT 029/2017 (tabela 21) 

Constatou-se que o defendente anexou às fls. 112/125 copia do Balanço Patrimonial 
Consolidado do Município de Anchieta – Exercício 2015 e cópias  dos Balanços 

Patrimoniais das Unidades Gestoras: Câmara Municipal de Anchieta, Instituto de 
Previdência de Anchieta, Fundo Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Anchieta,  
todos referentes ao Exercício de 2014.   
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Registra-se que a defesa não encaminhou  os Balanços Patrimoniais das Unidades 

Gestoras do município de Anchieta – Exercício de 2015,  não comprovando dessa forma 
a correção da divergência apontada no RT 029/2016.  Dessa forma, permanece a 
irregularidade apontada na inicial. 

 

2.7. INCOMPATIBILIDADE NO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
(item 7.4 do RT 00029/2017) 

Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da Lei Federal 4.320/1964  

Conforme o RT 00029/2017: 

Da análise do Balanço Patrimonial do exercício anterior e do Balanço Patrimonial do 

exercício atual, observa-se que o saldo do passivo financeiro evidenciado em 2014 está 
divergindo do saldo evidenciado na coluna exercício anterior do Balanço Patrimonial de 
2015, o que causa distorção no superávit financeiro, conforme demonstrado:  

Tabela 22: Superávit Financeiro                               Em R$ 1,00 

Demonstrativo Valor 

(I) Balanço Patrimonial do exercício anterior 123.794.739,93 

(II) Balanço Patrimonial do exercício atual (saldo 
anterior) 

49.281.742,97 

(=) Divergência (I - II) 74.512.996,96 

Fonte: Processo TC 4107/2016- Prestação de Contas Anual/2015 

Pelo exposto, considerando que a divergência apontada indica distorção no superávit 

financeiro do exercício anterior, sugere-se citar o gestor responsável, para apresentar as 
razões de justificativas que julgar necessárias.  

Justificativas:  

Conforme as justificativas anexadas  às fls. 84, a seguir transcritas: 

Trata-se de distorção decorrente da falha do Sistema da SMARapd, conforme 
informado nos Esclarecimentos ao início desta peça, não tornando a mesma a 

ocorrer a partir do exercício de 2016. 

Análise: 

A defesa sustenta que a distorção contábil  decorre de falha do Sistema SMARapd.   

Observa-se que o defendente não apresentou comprovantes dos esclarecimentos 
prestados e não justificou pontualmente a incompatibilidade no superávit financeiro do 
exercício anterior no valor de R$ 74.512.996,96 apontada no RT 029/2017 (tabela 22, fls. 

35) 

A defesa anexou às fls. 112/125 copia do Balanço Patrimonial Consolidado do Município 
de Anchieta – Exercício 2015 e cópias dos Balanços Patrimoniais das Unidades 

Gestoras: Câmara Municipal de Anchieta, Instituto de Previdência de Anchieta, Fundo 
Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Anchieta,  todos referentes ao Exercício de 
2014.   

Verificou-se que  os saldos das contas em 31/12/2015 e 31/12/2014  evidenciados no 
Balanço Patrimonial Consolidado anexado  pela  defesa às fls. 112  são os mesmos 
demonstrados no Balanço Patrimonial enviado na prestação de contas anual do prefeito 

- Exercício de 2015, não saneando a divergência apontada no RT 029/2017.  

O Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício de 2015, encaminhado pelo defendente, 
evidencia na coluna “31/12/2014” um  Ativo Financeiro de  R$ 134.233.749,89 e um 

Passivo Financeiro de R$ 84.952.006,92 resultando em um superávit financeiro do 
exercício anterior de R$ 49.281.742,97, sendo este valor divergente em R$ 
74.512.996,96 do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 

2014, conforme relatado no RT 029/2017 e demonstrado a seguir:  
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Superávit Financeiro                                                                     Em R$ 1,00 

Demonstrativo Valor 

(I) Balanço Patrimonial do exercício anterior (PCA 2014) 123.794.739,93 

(II) Balanço Patrimonial do exercício 2015 (saldo anterior; fls. 112) 49.281.742,97 

(=) Divergência (I - II) 74.512.996,96 

     Fonte: Processo TC 4107/2016- Prestação de Contas Anual/2015 

Considerando-se que  persiste a divergência no Superávit Financeiro do Exercício 

Anterior nos Balanços Patrimoniais dos Exercícios de 2015 e de 2014,  somos pela 
manutenção da irregularidade  apontada no RT 029/2017. 

 

2.8 INCONSISTÊNCIA NO VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DEMONSTRADO 
NO BALANÇO PATRIMONIAL (item  7.5 do RT 00029/2017) 

Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da Lei Federal 4.320/1964  

De acordo com o RT 00029/2017: 

 

Ao analisar o superávit financeiro demonstrado no Balanço Patrimonial (Ativo 

Financeiro menos Passivo Financeiro) e o evidenciado no “Demonstrativo do 
superávit/déficit financeiro”, anexo ao Balanço Patrimonial, observa-se uma 
divergência, conforme ilustrado nas tabelas seguintes. 

Tabela 23: Demonstrativo do Superávit/déficit financeiro   Em R$ 1,00 

Destinação de recursos 2015 

Recursos Ordinários - 

Recursos Vinculados (5.003.580,02) 

Total (5.003.580,02) 

Fonte: Processo TC 4107/2016- Prestação de Contas Anual/2015 

Tabela 24: Balanço Patrimonial                               Em R$ 1,00 

Descrição da conta 2015 

Ativo Financeiro – I 109.538.218,36 

Passivo Financeiro – II 61.849.696,75 

(=) Superávit Financeiro (I – II) 47.688.521,61 

Fonte: Processo TC 4107/2016- Prestação de Contas Anual/2015 

O MCASP
1
 informa que, anexo ao Balanço Patrimonial, deverá ser elaborado o 

demonstrativo do superávit/déficit financeiro. Nesse sentido, para atendimento aos 

mandamentos legais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (parágrafo único do 
artigo 8º e o artigo 50, Lei Complementar 101/2000), existe o mecanismo denominado 
destinação de recursos, o qual permite identificar se os recursos são vinculados ou não.  

Nesse demonstrativo, anexo ao Balanço Patrimonial, podem ser apresentadas algumas 
fontes com déficit e outras com superávit financeiro, de maneira que o total seja igual 
ao superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício . 

                                                 
1 BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público: 
Aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 5. ed. Brasília: Secretaria do Tesouro 
Nacional, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2012. Parte V – 

Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público. Válido para o exercício de 2013 (p. 32-33). 
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Todavia, tal como se observa nas tabelas 23 e 24, o total evidenciado no “Demonstrativo 

do superávit/déficit financeiro” diverge do superávit financeiro demonstrado no Balanço 
Patrimonial, conforme demonstrado abaixo: 

Tabela 25: Comparativo                                       Em R$ 1,00 

Descrição 2015 

Superávit Financeiro – I 47.688.521,61 

Demonstrativo do Superávit Financeiro por fonte 

de recursos – II 
(5.003.580,02) 

Divergência (I – II) 52.692.101,63 

Fonte: Processo TC 4107/2016- Prestação de Contas Anual/2015 

Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável, para apresentar as razões de 

justificativas que julgar necessárias.  

Justificativas:  

Segundo as apresentadas às fls.85/86: 

Trata-se de distorção decorrente da falha do Sistema da SMARapd, conforme informado 
nos Esclarecimentos ao início desta peça, não tornando a mesma a ocorrer a partir do 
exercício de 2016. 

ANÁLISE: 

Argumenta o prefeito que a distorção contábil decorre de falha do Sistema SMARapd, 
mas aquele não juntou comprovantes de suas argumentações. 

Embora o gestor não tenha se defendido pontualmente da inconsistência no valor do  
superávit financeiro demonstrado no Balanço Patrimonial no valor de R$ 52.692.101,63 
conforme apontada no RT 029/2017 (tabela 25, fls. 36), ainda assim examinou-se as 

demonstrações contábeis encaminhadas em anexo à defesa apresentada.  

Verifica-se às fls. 107/113 copia do Balanço Patrimonial Consolidado do Município de 
Anchieta – Exercício 2015 acompanhada de cópia do demonstrativo destinação de 

recursos, anexo ao Balanço Patrimonial 2015 (fls. 113).   

No exame do Balanço Patrimonial encaminhado pela defesa apurou-se um superávit 
financeiro de R$ 47.688.521,61 (R$ 109.538.218,36 – R$ 61.849.696,75), sendo este 

resultado financeiro  igual ao superávit financeiro por destinação de recursos 
evidenciado às fls. 113 do Proc. TC 4.107/2016, conforme demonstrado a seguir:  

 Comparativo                                                                          Em R$ 1,00 

Descrição 2015 

Superávit Financeiro – I (Balpat; fls.112 ) 47.688.521,61 

Demonstrativo do Superávit Financeiro por fonte de recursos – II 

(Anexo ao Balpat , fls. 113) 
47.688.521,61 

Divergência (I – II) 0,00 

Fonte: Processo TC 4107/2016- Prestação de Contas Anual/2015 

Considerando-se que não subsiste a divergência apontada no RT 029/2017, conforme 

demonstrado na tabela anterior, somos pelo afastamento da irregularidade deste item. 

 

2.9 NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE 

(item 7.6 do RT 00029/2017) 

Base normativa: art. 195 da Constituição da República. 

Transcrito do RT 0029/2017: 

Da análise do balancete da execução orçamentária da despesa (BALEXO) 
verificou-se que as contribuições previdenciárias patronais não têm sido recolhidas 
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regularmente, causando o endividamento do município com a autarquia federal 

(INSS) e com o Instituto de Previdência dos servidores de Anchieta.  

Em relação à parte patronal devida ao Regime Geral de Previdência Social 
(INSS), foi verificado saldo em restos a pagar em diversas unidades gestoras em 

percentuais relevantes, a saber: 

Registra-se que a parte patronal devida ao INSS mencionado na transcrição está 
evidenciado na Tabela 26 do RT 0029/2016, fls. 37 do Proc. TC 4.107/2016. 

Já em relação à parte patronal devida ao Regime Próprio de Previdência Social (IPASA), 
também foi verificado no RT 0029/2016 saldos em restos a pagar em diversas unidades 
gestoras em percentuais relevantes, conforme demonstrado na Tabela 27 apresentada 

às fls. 37/38 dos presentes autos. 

 

Continuando, de acordo com o RT 0029/2016 

Portanto, os valores demonstrados nas tabelas acima, como devidos, são 
relevantes e passíveis de incidência de juros e multas.  

Tendo em vista tratar-se de matéria constitucional, bem como o fato de que reflete 

no endividamento do município, propõe-se a citação do responsável para 
apresentar justificativas, trazendo aos autos as medidas saneadoras 
acompanhadas de documentação comprobatória. 

JUSTIFICATIVAS 

De acordo com as justificativas apresentadas às fls. 86:  

Foi realizado o parcelamento do débito com o INSS no Exercício de 2016, estando 

o débito com o IPASA sendo alvo de Projeto de Lei do Executivo visando regular a 
matéria.  

ANÁLISE 

Afirma o defendente que foi realizado parcelamento do débito com o INSS no Exercício 
de 2016 sendo o débito com o IPASA alvo de Projeto de Lei do Executivo visando 
regular a matéria. 

Manuseando os autos não foram constatadas provas documentais quanto às  alegações 
da defesa visando regularizar os débitos com o IPASA, cujos valores decorrentes dos 
empenhos e liquidações no exercício de 2015 somavam R$ 2.222.111,42, conforme 

apurado no RT 029/2017 (fls. 38). 

No que tange ao débito do município de Anchieta com o INSS, no montante de R$ 
1.562.051,75, apurado no RT 029/2017 fls. 37, a defesa anexou às fls. 104 cópias do 

documento evidenciando a situação fiscal previdenciária e os “Parcelamentos com 
Exigibilidade Suspensa RFB”, emitido pela Delegacia da Receita Federal em Vitória.  

O documento apresentado a fls. 104 confirma o não recolhimento das contribuições 

previdenciárias do ente, conforme apontado no RT 029/2017 e demonstra os seguintes  
parcelamentos de débitos:   

Nº 126478244 -  saldo devedor total de R$ 1.997.471,54, competência:   outubro de 2015 

a fevereiro de 2016. Registra-se que no saldo devedor total retro citados estão incluídos 
multa de mora no valor de R$ 303.559,86 e juros de R$ 176.112,36,  

Nº 132884577 – saldo devedor total de R$ 2.229.669,58, competência:   julho e agosto 

de 2016. Registra-se que no saldo devedor total anteriormente citado estão incluídos 
multa de mora no valor de R$ 363.166,03 e juros de R$ 50.673,83 

Ressalva-se que a defesa não trouxe aos autos comprovantes de pagamentos dos 

débitos previdenciários junto ao INSS, objetos do parcelamento acima demonstrados e 
também não apresentou extratos bancários comprovando a retenção do FPM dos 
valores devidos ao INSS com as respectivas datas de retenções.  
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Dessa forma, considerando que o gestor não vem honrado fielmente os seu 

compromissos com a previdência social tanto o regime geral (INSS) quanto o regime 
próprio (IPASA); considerando o caráter contributivo e obrigatório da previdência social 
aplicado às contribuições em espécie (artigo 195 da CF/88); considerando os sucessivos 

parcelamentos de débitos do município junto ao INSS  nos exercícios de 2015 e 2016,  
revelando a falta de regularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias;  
considerando as multas de mora e juros devidos pelo município  em razão  de 

atrasos/falta de pagamentos das obrigações previdenciárias devidas ao INSS, somos 
pela manutenção do indicativo de irregularidade  apontado no RT 029/2017.  

2.10 INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA PAGAMENTO (item 7.7 do RT 
00029/2017) 

Base normativa: art. 55 da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF). 

E por fim, conforme apontado no RT 0029/2017: 

Em consulta ao Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar, 
Relatório de Gestão Fiscal RGF, 3º quadrimestre de 2015, verifica-se que o 

município de Anchieta possuía disponibilidade de caixa líquida negativa nas 
fontes de recursos de ações e serviços públicos de saúde, manutenção e 
desenvolvimento do ensino, 60% dos recursos do FUNDEB e recursos não 

vinculados, em 31/12/2015 (antes da inscrição de restos a pagar não 
processados), e mesmo assim efetuou a inscrição de valores em restos a pagar 
não processados, conforme demonstrado abaixo: 

 

Tabela 28: Inscrição de RAPNP sem disponibilidade de recursos      Em R$ 1,00 

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS 

DISP. LÍQUIDA DE RECURSOS 
(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RAP 
NÃO PROCESSADOS DO 
EXERCÍCIO) 

RP EMP. E NÃO 
LIQ. DO EXERC. 

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SAÚDE -5.246.277,77 6.042.699,99 
MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -4.734.357,63 3.653.092,76 
60% DOS RECURSOS DO FUNDEB 
(PROF. MAGISTÉRIO) -222.223,15 58.454,98 

RECURSOS NÃO VINCULADOS -6.805.832,42 16.202.926,88 

Fonte: Processo TC 4107/2016- Prestação de Contas Anual/2015 

Tal conduta infringiu o limite previsto no art. 55 da Lei Complementar 101/2000:  

 
Art. 55. O relatório conterá: 
(...) 

III - demonstrativos, no último quadrimestre: 
(...) 
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 

(...) 
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da 
disponibilidade de caixa; 

Deve-se anotar que a apuração por vínculo é uma especificação contida no art. 8º, 
parágrafo único da LRF, qual seja, os recursos legalmente vinculados à finalidade 
específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua 

vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.  

Ressalte-se que o não cumprimento do limite prejudica o município de Anchieta, 
na medida em que é requisito para a concessão de transferências voluntárias, 

conforme disposições do art. 25, § 1º, IV da LRF. 
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Diante do exposto, considerando a inscrição de valores em restos a pagar não 

processados sem disponibilidade suficiente de recursos, opina-se no sentido de 
citar o gestor responsável para apresentar as razões de justificativas que julgar 
necessárias. 

 

 

JUSTIFICATIVAS: 

 

 

ANÁLISE:  

Conforme apontado no RT 029/2017, no exercício de 2015 foram inscritos restos a pagar 

não processados sem disponibilidade financeira para pagamento nas fontes de 
recursos de ações e serviços públicos de saúde, manutenção e desenvolvimento 
do ensino, 60% dos recursos do FUNDEB e recursos não vinculados, infringindo 

assim o limite previsto no art. 55 da Lei Complementar 101/2000.  
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O defendente argumenta que os Restos a Pagar Não Processados não representam 

despesa consolidada e tampouco asseguram direito líquido e certo a credor, podendo 
ser transferidos para o exercício seguinte, onde serão cancelados e, a juízo do gestor, 
em função da sua importância e necessidade serão novamente empenhados, liquidados 

e pagos. 

Discordamos das alegações da defesa tendo em vista que ferem o princípio do equilíbrio 
fiscal previsto na LC 101/2000, contrariam o regime de competência para a despesa 

orçamentária no Brasil, previstos no art. 50, inciso II da LRF combinado com os artigos 
35 e 36 da Lei 4.320/64, ainda em vigência que dispõem:  

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: 

I - as receitas nele arrecadadas; 

II - as despesas nele legalmente empenhadas. (grifo nosso) 

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas 

até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas. 

Justifica o prefeito que Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2014 
juntamente com o superávit financeiro daquele exercício foram transferidos para o 

exercício de 2015.  

De acordo com o citado, ao final do exercício de 2015, não obstante todos os esforços 
na redução das despesas mantendo as liquidações/pagamentos dentro da receita 

arrecadada no exercício, perduraram Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar 
Não Processados, que representavam fornecimento de relevante importância para o 
município de Anchieta, que foram transferidos para o Exercício de 2016.  

Prosseguindo, esclarece que a transferência dos Restos a Pagar Não Processados para 
o exercício de 2016 visou atender o interesse público, uma vez que os fornecimentos a 
serem liquidados representavam parcela importante das obrigações da administração 

com a comunidade.   

Finalizando, o gestor justifica que a transferência dos restos a pagar não processados 
para o exercício de 2016, representam o terrível reflexo da recessão que se abateu 

sobre o país, promovendo uma dramática na redução da receita, sem que houvesse 
possibilidade de a Administração reduzir os gastos que já havia comprometido e cujo 
cancelamento causaria dano à Comunidade.   

Ressalva-se que a defesa não especificou e não comprovou nos presentes autos os 
esforços adotados na redução das despesas no município de Anchieta, como também 
não relacionou e comprovou por meio de relatórios contábeis os fornecedores do 

município, respectivos valores, empenho e fonte de recursos, que foram inscritos em 
Restos a Pagar não Processados em 2015, que representavam parcela importante das 
obrigações da administração e cujo cancelamento causaria danos à comunidade de 

Anchieta.  

Observa-se pelas justificativas apresentadas, que já era de conhecimento da 
Administração Municipal, logo no início do exercício e durante a execução orçamentária 

do exercício de 2015, o montante de restos a pagar processados e não processados e o 
superávit financeiro herdados do Exercício de 2014. 

Registra-se que embora a defesa não tenha apresentado os valores de restos a pagar e 

superávit financeiros provenientes do exercício de 2014, constatou-se pelo Balanço 
Patrimonial Consolidado, anexado às fls. 12 dos presentes autos, que o município de 
Anchieta contabilizou um Ativo Financeiro de R$ 134.233.749,89, um Passivo Financeiro 

de R$ 84.952.006,92 e um Superávit Financeiro de R$ 49.281.742,97, todos em 
31/12/2014.  Destaca-se que está incluindo no Superávit Financeiro retro citado o 
superávit financeiro do Instituto de Previdência de Anchieta no total de R$ 

33.178.276,89. 

 

Quanto à Unidade Gestora Prefeitura de Anchieta, observou-se pelo Balanço Patrimonial 

–  Exercício 2014 anexado pela defesa às fls. 124, Ativo Financeiro de R$ 43.960.700,82 
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e Passivo Financeiro de R$ 8.199.591,49, resultando num Superávit Financeiro de R$ 

35.761.109,13.   

Conforme apontado no RT 029/2017 o município encerrou o exercício de 2015 com 
déficit financeiro, antes da inscrição de restos a pagar não processados do exercício nas 

seguintes fontes: Ações e Serviços Públicos de Saúde (- R$ 5.246.277,49); Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino (-R$ 4.734.357,63); 60% Recursos do FUNDEB (-R$ 
222.223,15); Recursos Não Vinculados (-R$ 6.805.832,42). 

Verificou-se pelo Anexo ao Balanço Patrimonial da Prefeitura às fls. 124, que o município 
encerrou o exercício de 2014, incluindo a inscrição de restos a pagar não 
processados do exercício, com os seguintes resultados financeiros: Ações e Serviços 

Públicos de Saúde (fonte não informada em 2014); 201.001 Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino (-R$ 100.553,37); 103.001 60% Recursos do FUNDEB (- R$ 
585.818,87); 203.001 - 60% Recursos do FUNDEB (-R$ 934,28); Recursos Não 

Vinculados (+ R$ 2.390.298,14) 

Percebe-se pelos números acima demonstrados que o município de Anchieta findou o 
exercício de 2015, com situação financeira inferior à do exercício findo em 2014, 

especialmente nas fontes Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Recursos Não 
Vinculados, já tendo sido computado no cálculo do resultado financeiro do exercício de 
2014 a inscrição dos restos pagar não processados do citado exercício.  

 Assim, com base nas alegações da defesa,  nos relatórios contábeis encaminhados 
como provas documentais, entende-se que havia instrumentos de planejamento 
orçamentários, gerenciais e contábeis possibilitando a elaboração de um fluxo de caixa 

no exercício de 2015,  visando o  planejamento dos gastos públicos  para o pagamento 
de restos a pagar de exercícios anteriores, o pagamento de despesas fixadas no 
orçamento municipal e a inscrição das despesa empenhadas e não liquidadas até o 

limite da disponibilidade de caixa ao final de 2015, dando  cumprimento ao disposto no 
artigo 1º, § 1º da LRF combinando com o 55  inciso III, b,3 da mesma lei.  

Dessa forma, à luz do equilíbrio fiscal e da responsabilidade na gestão fiscal, prevista no 

artigo 1º, § 1º da LRF, em que se pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas,  
opinamos por não acolher as alegações de defesa  e, nesse sentido, permanece o 

indicativo de irregularidade apontado no item 7.7 do RT 029/2017. 

 

 

3. GESTÃO FISCAL 
 

3.1. DESPESAS COM PESSOAL 

 
Tabela 1: Despesas com pessoal – Poder Executivo                    Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 268.764.699,21 

Despesas totais com pessoal 123.772.996,41 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 46,05% 

Fonte: Processo TC 4.107/2015 - Prestação de Contas Anual/2015. 

Conforme se observa da tabela anterior e de acordo com o RT 0029/2017 foram 

cumpridos os limites legal e prudencial (limite legal = 54% e prudencial = 51,3%).  

 

 

 

Tabela 2: Despesas com pessoal consolidadas                            Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 268.764.699,21 

Despesas totais com pessoal 135.677.171,03 
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% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 50,48% 

Fonte: Processo TC 4.107/2015 - Prestação de Contas Anual/2015. 

Conforme se observa da tabela anterior, e de acordo com o RT 0029/2017, considerando 

as despesas consolidadas, foi cumprido o limite legal de 60% mas não o limite 
prudencial de 57%. 

 

3.2. DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 

Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar 101/2000; e art. 3º, II, da Resolução 
40/2001 do Senado Federal. 

De acordo com o RT 00029/2017, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite de 
120% estabelecido na legislação, conforme evidenciado a seguir: 

Tabela 3: Dívida consolidada líquida                                     Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Dívida consolidada 824.050,94 

Deduções 22.446.999,67 

Dívida consolidada líquida - 

Receita corrente líquida - RCL 268.764.699,21 

% da dívida consolidada líquida sobre a RCL - 

Fonte: Processo TC 4.107/2015 - Prestação de Contas Anual/2015. 

 

3.3. OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS 

Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000; Lei Federal 4.595/1964; art. 

7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal 43/2001; art. 167, III da 
Constituição Federal/1988; art. 55, inciso I, alínea "c"; e art. 40, §1º, da Lei 
Complementar 101/2000. 

De acordo com o RT 00029/2017, com base nas demonstrações contábeis e no 
Relatório de Gestão  encaminhados pelo jurisdicionado à Corte de Contas, observou-se 
que não houve a contratação de operações de crédito nem a concessão de garantias ou 

contra garantia de valores no exercício de 2015. 

 

3.4. RENÚNCIA DE RECEITA  

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do 
município, aprovadas para o exercício sob análise, constatou-se a inexistência de 
previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita, conforme relatado no RT 

00029/2017. 

 

4. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO 

4.1. APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO 

Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição Federal/1988; e art. 60, inciso XII, do 

ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal/1988 
(alterado pela Emenda Constitucional 53/2006). 

 

De acordo com o  RT 00029/2017, verifica-se que o município cumpriu com o limite 
mínimo constitucional de 25% das receitas resultantes de impostos e transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino: 
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Tabela 3: Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino                         Em R$ 

1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 50.648.813,14 

Receitas provenientes de transferências 184.629.539,93 

Base de cálculo para aplicação na manutenção e 
desenvolvimento do ensino 

235.278.353,07 

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do 
ensino 

80.451.455,90 

% de aplicação 34,19% 

Fonte: [Processo TC 4.107/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 

 

4.2. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

Base Normativa: Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, da Constituição Federal/1988 (alterado pela EC 53/2006).  

De acordo com o RT 00029/2017, verifica-se que o município cumpriu com o limite 
mínimo constitucional de 60% relacionado ao pagamento dos profissionais do 

magistério: 

Tabela 4: Recursos do FUNDEB a profissionais do magistério               Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB 19.358.882,00 

Valor destinado ao pagamento dos profissionais do 

magistério 
16.304.430,38 

% de aplicação 84.22% 

Fonte: [Processo TC 4.107/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 

 

4.3. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM Ações e Serviços Públicos de SAÚDE 

Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal/1988 (Incluído pela EC 29/2000).  

De acordo com o RTC 00029/2017, verifica-se que o município cumpriu com o limite 

mínimo constitucional previsto de 15% para a saúde: 

Tabela 5: Aplicação em ações e serviços públicos saúde                     Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 50.648.813,14 

Receitas provenientes de transferências 184.629.539,93 

Base de cálculo para aplicação em ações e serviços 
públicos de saúde 

235.278.353,07 

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde  49.908.341,25 

% de aplicação 21,21% 

Fonte: [Processo TC 4.107/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 

 

4.4. PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
SOCIAL DO FUNDEB  

De acordo com o RTC 029/2017, o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento 
e Controle Social do FUNDEB, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício 
de 2015, foi favorável à aprovação. 

4.5. PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
SOCIAL DA SAUDE 
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De acordo com o RTC 029/2017, o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento 

e Controle Social da Saúde, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício de 
2015, foi favorável à aprovação. 

 

5 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO  

Base Normativa: art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional 58, de 
2009), c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal/1988. 

De acordo com RT 00029/2017, apurou-se os valores transferidos pelo Poder Executivo 
ao Poder Legislativo, a título de duodécimo, no decorrer do exercício;, conforme se 
demonstrou: 

Tabela 6: Transferências para o Poder Legislativo                         Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita tributária e transferências – 2014 (Art. 29-A CF/88) 259.583.713,06 

% máximo para o município 7% 

Valor máximo permitido para transferência 18.170.859,91 

Valor efetivamente transferido 18.161.281,56 

Fonte: [Processo TC 4.107/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 

Da análise do quadro acima, e conforme relatado no RT 0029/2016, conclui-se que 

houve cumprimento ao limite imposto pela Constituição Federal. 

 

6 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Anchieta, 
de responsabilidade do Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad, referente ao exercício de 
2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e alterações posteriores.  

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no 
sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO dirigido à 
Câmara Municipal de Anchieta, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Sr. 

Marcus Vinicius Doelinger Assad, Prefeito Municipal durante o exercício de 2015, 
conforme dispõem o inciso III do art.132, do Regimento Interno deste Tribunal e o inciso 
III do art. 80, da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção dos indícios 

de irregularidades constantes no RT 0029/2017, a seguir relacionadas:  

6.1  INCONSISTÊNCIA NA CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS DAS RECEITAS 
PREVISTAS E DAS DESPESAS FIXADAS NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO. (item 

5.3.1. do RT 0029/2017) Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 102 da Lei Federal 
4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000. 

6.2  ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM FONTE SUFICIENTE DE 

RECURSOS (item 5.3.2. do RT 0029/2017) Base legal: artigo 43, inciso II e § 3º, da Lei 
Federal 4.320/1964. 

6.3 INCONSISTÊNCIA NA CONSOLIDAÇÃO DOS GRUPOS DE CONTAS DO 

BALANÇO FINANCEIRO (item 6.1 do RT 0029/2017) Base normativa: artigos 85, 89, 
100, 101 e 103 da Lei Federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 
101/2000. 

6.4 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE E O SALDO DO 
PASSIVO FINANCEIRO EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL (item 7.1 do RT 
00029/2017) Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105 da Lei Federal 4.320/1964  

6.5 SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EVIDENCIADO NO BALANÇO 
PATRIMONIAL DIVERGE DO APURADO. (item 7.2 do RT 00029/2017) Base 
normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da Lei Federal 4.320/1964 e art. 50, 

inciso III da Lei Complementar 101/2000. 
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6.6 INCONSISTÊNCIA NO VALOR DO ATIVO REAL LÍQUIDO (item 7.3 do RT 

00029/2017) Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da Lei Federal 
4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000. 

6.7. INCOMPATIBILIDADE NO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 

(item 7.4 do RT 00029/2017) Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da 
Lei Federal 4.320/1964  

6.8 NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE 

(item 7.6 do RT 00029/2017) Base normativa: art. 195 da Constituição da República. 

6.9 INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM 
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA PAGAMENTO (item 7.7 do RT 

00029/2017) Base normativa: art. 55 da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF). 

Vitória – E.S, 18 de Maio de 2017. 

[...]” 

 

Corroboro, ainda, com os termos da Instrução Técnica Conclusiva 2027/2017 

onde manifesta-se pelo julgamento do presente feito nos moldes da Manifestação 

Técnica 773/2017. 

3  DISPOSITIVO 

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando 

integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, 

com fulcro no artigo 80, III da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 71, inciso II da 

Constituição Estadual, VOTO pela emissão de PARECER PRÉVIO PELA 

REJEIÇÃO das contas do senhor Marcos Vinicius Doelinger Assad - Prefeito 

Municipal de Anchieta, relativas ao exercício financeiro de 2015, tendo em vista a 

manutenção das seguintes irregularidades apontadas na Manifestação Técnica 

773/2017: 

1  INCONSISTÊNCIA NA CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS DAS RECEITAS 
PREVISTAS E DAS DESPESAS FIXADAS NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO. (item 

5.3.1. do RT 0029/2017) Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 102 da Lei Federal 
4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000. 

2  ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM FONTE SUFICIENTE DE 

RECURSOS (item 5.3.2. do RT 0029/2017) Base legal: artigo 43, inciso II e § 3º, da Lei 
Federal 4.320/1964. 

3 INCONSISTÊNCIA NA CONSOLIDAÇÃO DOS GRUPOS DE CONTAS DO 

BALANÇO FINANCEIRO (item 6.1 do RT 0029/2017) Base normativa: artigos 85, 89, 
100, 101 e 103 da Lei Federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 
101/2000. 

4 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE E O SALDO DO 
PASSIVO FINANCEIRO EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL (item 7.1 do RT 
00029/2017) Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105 da Lei Federal 4.320/1964  

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 9A9E2-E330C-12487



                                                                                                                
PARECER PRÉVIO TC-083/2017                                                                                                                                                                                                            

lb/lr 

5 SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EVIDENCIADO NO BALANÇO 

PATRIMONIAL DIVERGE DO APURADO. (item 7.2 do RT 00029/2017) Base 
normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da Lei Federal 4.320/1964 e art. 50, 
inciso III da Lei Complementar 101/2000. 

6 INCONSISTÊNCIA NO VALOR DO ATIVO REAL LÍQUIDO (item 7.3 do RT 
00029/2017) Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da Lei Federal 
4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000. 

7 INCOMPATIBILIDADE NO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
(item 7.4 do RT 00029/2017) Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da 
Lei Federal 4.320/1964  

8 NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE (item 
7.6 do RT 00029/2017) Base normativa: art. 195 da Constituição da República. 

9 INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA PAGAMENTO (item 7.7 do RT 
00029/2017) Base normativa: art. 55 da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF). 

 

 
PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4107/2016, RESOLVEM os 

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

realizada no dia quinze de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos 

termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo: 

1. Recomendar ao Legislativo Municipal a rejeição da Prestação de Contas Anual 

da Prefeitura Municipal de Anchieta, sob a responsabilidade do senhor Marcus 

Vinicius Doelinger Assad - Prefeito Municipal, relativa ao exercício financeiro de 

2015, tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades apontadas na 

Manifestação Técnica 773/2017: 

1  INCONSISTÊNCIA NA CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS DAS RECEITAS 

PREVISTAS E DAS DESPESAS FIXADAS NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO. (item 
5.3.1. do RT 0029/2017) Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 102 da Lei Federal 
4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000. 

2  ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM FONTE SUFICIENTE DE 
RECURSOS (item 5.3.2. do RT 0029/2017) Base legal: artigo 43, inciso II e § 3º, da Lei 
Federal 4.320/1964. 

3 INCONSISTÊNCIA NA CONSOLIDAÇÃO DOS GRUPOS DE CONTAS DO 
BALANÇO FINANCEIRO (item 6.1 do RT 0029/2017) Base normativa: artigos 85, 89, 
100, 101 e 103 da Lei Federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 

101/2000. 

4 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE E O SALDO DO 
PASSIVO FINANCEIRO EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL (item 7.1 do RT 

00029/2017) Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105 da Lei Federal 4.320/1964  
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5 SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EVIDENCIADO NO BALANÇO 

PATRIMONIAL DIVERGE DO APURADO. (item 7.2 do RT 00029/2017) Base 
normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da Lei Federal 4.320/1964 e art. 50, 
inciso III da Lei Complementar 101/2000. 

6 INCONSISTÊNCIA NO VALOR DO ATIVO REAL LÍQUIDO (item 7.3 do RT 
00029/2017) Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da Lei Federal 
4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000. 

7 INCOMPATIBILIDADE NO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
(item 7.4 do RT 00029/2017) Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da 
Lei Federal 4.320/1964  

8 NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE (item 
7.6 do RT 00029/2017) Base normativa: art. 195 da Constituição da República. 

9 INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA PAGAMENTO (item 7.7 do RT 

00029/2017) Base normativa: art. 55 da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF).: 

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

Composição Plenária 

Presentes à sessão plenária da apreciação os senhores conselheiros Sérgio 

Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, relator, 

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

Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti. 

Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de 

Contas, Luciano Vieira. 

Sala das sessões, 15 de agosto de 2017. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente  

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Relator 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 9A9E2-E330C-12487



                                                                                                                
PARECER PRÉVIO TC-083/2017                                                                                                                                                                                                            

lb/lr 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Em substituição 

 

Fui presente: 

 

LUCIANO VIEIRA 

Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas 

             

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões 
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