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Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal
de Barra de São Francisco, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a
responsabilidade do Luciano Henrique Sordine Pereira - Prefeito.
Em consulta ao sistema CidadES o Núcleo de Economia e Contabilidade desta
Corte de Contas por meio da Instrução Técnica Inicial 00676/2017-5 propôs a
notificação para cumprimento da obrigação, culminando a emissão da Decisão
Monocrática 01194/2017-1 pela Notificação do Sr. Alencar Marim, para no prazo de
10 dias efetua-se o envio da Prestação de Contas Anual (PCA) – Gestão. O
responsável foi devidamente notificado por meio do Termo de Notificação
01971/2017-2, em 17 de agosto de 2017.
Após homologada a referida PCA, a Manifestação Técnica 1577/2017-9 concluiu-se
pela aplicação da análise Nível 2 considerando o art. 6, parágrafo único, incisos III
da Resolução TC-297, de 30 de agosto de 2016 que prevê critérios para análise
relacionados à despesa total empenhada, ao parecer de controle interno e a última
manifestação técnica com proposta de encaminhamento pela irregularidade.
Foi realizada análise técnica por meio do Relatório Técnico 01015/2017-9, onde foi
proposto a citação dos responsáveis, nos termos do artigo 63, I, da Lei
Complementar 621/2012. Posteriormente, em corroboração, foi elaborada a ITI
1484/2017-6 que em consideração aos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa, fosse dado o direito de defesa pertinente aos seguintes achados:

Descrição do achado
2.1 Descumprimento do prazo de encaminhamento
da PCA (RITCEES), passível de aplicação de multa,
na forma do art. 135 da Lei Complementar 621/2012.
3.2.1
Inconsistência entre os registros contábeis
e bancários relativos às disponibilidades Financeiras.
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo
164 da CRFB/88
3.2.2.1 Não realização dos Inventários Físicos de
Bens Patrimoniais Móveis no encerramento do
exercício de 2016. Base Legal: Anexo I da
IN 34/2015 do TCEES e Lei 4.320/64, arts. 94 e 96.
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Descrição do achado
3.3.1
Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle
interno sobre a totalidade da Prestação de Contas
Anual. Base Legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do
RITCEES, art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN
TCEES 34/2015.)
3.4.1.1 Recolhimento
da
contribuição
previdenciária dos servidores relativa ao Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS) a menor que o
retido. Base legal: Arts. 37 e 195, inciso II, da
Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei
Federal 9.717/1998.
3.4.1.2 Ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias retidas dos segurados do RPPS.
Base legal: Arts. 40, 149, § 1º e 195, inciso II da
Constituição
Federal.
3.4.1.1 Pagamento de contribuição previdenciária
patronal relativa ao Regime Privado de Previdência
Social
(RPPS)
a
menor que o devido. Base legal: Art. 40,
149 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988;
art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998.
3.4.2.1 Recolhimento
da
contribuição
previdenciária dos servidores relativa ao Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) a menor que o
retido. Base legal: Arts. 37 e 195, inciso II, da
Constituição Federal/1988; art. 30, inciso I, alíneas
“a”, da Lei Federal nº 8.212/1991.
3.4.2.2 Ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias retidas dos segurados do RGPS.
Base legal: Art. 15, inciso I e art. 30, inciso I, alínea
“a” e “b” da Lei Federal 8.212/91; Arts. 40 e 195,
inciso II da Constituição Federal.
3.4.2.3 Pagamento de contribuição previdenciária
patronal relativa ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) a menor que o devido . Base legal:
Art. 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art.
30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991.
3.5.1
Ausência do recolhimento integral das
parcelas devidas ao INSS e ao RPPS relacionadas a
parcelamentos firmado. Base Legal: Lei Federal nº
8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e b e art. 37 da
Constituição da República, Lei 4320/64
3.6.2
Evidências da não adoção de medidas
necessárias e suficientes à arrecadação dos valores
inscritos em dívida ativa. Base legal: Arts. 1°, § 1°,
12, 13 e 14 da Lei Complementar 101/2000; artigo
85 da Lei Federal 4.320/1964.
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Depreendeu-se a Decisão Monocrática 01813/2017-7, datada de 22/11/2017, peça
75, citando (Termos de Citação 2350/2017-6 e 2351/2017-1, peças 76 e 77) para
que no prazo de, 30 dias improrrogável prestem esclarecimentos que julgarem
pertinentes, individual ou coletivamente.
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Regularmente

citados,

os

interessados

não

apresentaram

justificativas

ou

documentos que esclarecessem ou elidissem os indicativos de irregularidades, tendo
sido declarada sua revelia pelo relator do processo, Despacho 36814/2018-1, peça
85.
Frente aos apontamentos, a Instrução Técnica Conclusiva 2853/2018-1, peça 86,
opinou que se julguem irregulares as contas do Sr. Luciano Henrique Sordine
Pereira, no exercício das funções de ordenador de despesas na Prefeitura Municipal
de Barra de São Francisco, no exercício de 2016, na forma do artigo 84,III da Lei
Complementar Estadual 621/2012 1. Quanto ao atual gestor, Alencar Marim, tendo
em vista o descumprimento do prazo de envio da PCA, foi proposta a aplicação de
multa na forma do art. 135 da LC 621/2012.
Por fim, foi proposto na forma da IN TCEES 32/2014, determinar ao atual
responsável a tomada de medidas administrativas com vistas a apurar a
responsabilidade e o ressarcimento ao erário público municipal dos valores
dispendidos com o pagamento de encargos financeiros ao INSS por atraso na
quitação de débitos previdenciários, visto que são despesas impróprias.
Nos termos regimentais o Ministério Público de Contas manifestou-se através do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, Parecer 3477/2018-8, peça 90, que
corroborou com a área técnica, por ocasião dos termos da Instrução Técnica
Conclusiva 2853/2018-1.
Ocorre que na 35º e 36º Sessões Ordinárias da Segunda Câmara, realizadas nos
dias 10 e 24 de outubro de 2018, os Srs. Luciano Henrique Sordine Pereira (Notas
Taquigráficas 192/2018-9 e Peça Complementar 19820/2018-1) e Alencar Marim
(Notas Taquigráficas 206/2018-7 e Defesa/Justificativa 1459/2018-6), apresentaram,
em sede de sustentação oral, argumentos e documentos no intuito de suprimir as
irregularidades apontadas.
Sobre tais alegações de defesa o NCE - Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia exarou a Manifestação Técnica 01412/2018-1 onde oram
mantidos os indicativos de irregularidade descritos nos itens 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9,
1

Art. 84. As contas serão julgadas: III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências
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2.10, 2.11 e 2.12, propondo que se julgue irregular, aplicando-lhe multa individual
com base nos artigos 87, inciso IV e 135, incisos I e II da Lei Complementar
621/2012, e art. 389, I do RITCEES.
E ainda determinar, com fundamento no art. 87, VI da Lei Complementar 621/2012:
 A tomada de medidas administrativas a fim de apurar a responsabilidade e
ressarcir o erário com a totalidade de encargos financeiros dispendidos em
função do atraso na quitação dos débitos previdenciários, nos termos da IN
TC 32/2014.
 A

tomada

de

medidas

necessárias

para

atendimento

integral

da

regulamentação pertinente ao Controle Interno, em especial a Res. TC
227/2011.
O Ministério Público de Contas em seu Parecer Ministerial 5823/2018-6 acompanha
a Manifestação Técnica 1412/2018 1.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Nesta fase processual, cabe manifestação apenas acerca dos ítens abordados na a
Manifestação Técnica 01412/2018-1 quanto a consistência elucidativa dos fatos e
documentações acostadas em sede de defesa:
2.1

Descumprimento do prazo de envio da prestação de contas anual (item

do RT 1015/2017-4). Inobservância ao artigo 139, Resolução TC 261/2013.
Responsável: Alencar Marim.
O artigo 139 do RI TCEES instituiu que salvo disposição legal ou regulamentar em
contrário, os processos de prestações de contas deverão ser encaminhados
anualmente, até o dia 31 de março do exercício seguinte. A presente Prestação de
Contas foi enviada por meio do sistema CidadES, em 09/10/2017.
Em sede de sustentação oral, afirmou o responsável que o município enfrenta
problemas, uma vez que está descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal,
principalmente quanto ao gasto excessivo com pessoal. Ao assumir a gestão em
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2017, tomou medidas no sentido de reduzir o número de servidores, trazendo
consequências par parte administrativa, onde os servidores acabaram sendo mais
exigidos e acumulando tarefas.
Afirma também que o atraso se deve a um efeito cascata devido ao atraso no envio
de prestação de contas anual de 2015, atraso no envio de informações para o
Governo Federal. E ainda que, pelo pequeno porte do município não se tem o
número suficiente de servidores habilitados e tecnicamente preparados para a
realização das atividades administrativas.
Por fim, alegou problemas técnicos, operacionais e funcionais na execução das
atividades administrativas, relativos ao sistema de contabilidade (software) para
elaboração de demonstrações e relatórios nos arquivos e layout específicos para
envio ao sistema CidadES, tendo determinado o responsável pelo envio que se
solicitasse o auxílio de técnicos da empresa prestadora de serviços na área de
tecnologia da informação para que se prestasse consultoria aos servidores desta
Prefeitura.
Na oportunidade, destaco o seguinte trecho da Manifestação Técnica 01412/2018-1:
(...) Em consulta ao sistema CidadES verificou-se que a primeira tentativa
de entrega do presente PCA deu-se em 15/09/2017, sendo que a sua
homologação ocorreu no dia 09/10/2017.
Já quanto às prestações de contas mensais de 2016, verificou-se que o
prefeito anterior homologou (entregou) até o mês 10/2016 (30/12/2016),
ficando os seguintes (novembro e dezembro e meses 13 e 14) a cargo do
novo prefeito. Ou seja, não ficou caracterizado que a atual administraç ão
herdou da anterior uma situação de atrasos quanto à contabilização e
entrega das PCM.
Tabela 01: Entrega e homologação das PCM

PRAZO PARA ATENDIMENTO

DATA
HOMOLOGAÇÃO

OUTUBRO

07/12/2016

30/12/2016

NOVEMBRO

06/02/2017

09/10/2017

DEZEMBRO

06/02/2017

09/10/2017

27/02/2017

09/10/2017

27/02/2017

09/10/2017

MÊS

MÊS 13
MÊS 14
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Fonte: PCM - CidadES
(...)

O levantamento dos registros dos envios das prestações de contas mensais do
município de Barra de São Francisco, junto ao Sistema Cidades, evidencia a
fragilidade da sustentação de que os problemas que o gestor alega ter recebido da
administração anterior tenha causado atraso na entrega da Prestação de Contas
Anual em tela, afinal, somente as prestações de contas mensais referentes aos
períodos de novembro, dezembro e aos meses 13 e 14 estavam em atraso no último
exercício.
Apesar do gestor responsável pelo envio das contas afirmar que se empenhou em
providenciar, num primeiro momento, tratativas junto aos Setores de Contabilidade,
Controle Interno e outros da Prefeitura, ele afirma que não foi “possível o lançamento
da prestação de contas objeto desta manifestação, em tempo hábil”, mas que,
“pessoalmente, determinou que se solicitasse o auxílio de técnicos da empresa
prestadora de serviços na área de tecnologia.a da informação para que se
prestassem consultoria aos servidores desta Prefeitura”
O que se concretizou foi mesmo a desídia no cumprimento do prazo, vez que a
entrega das prestações de contas mensais de 2016 só ocorreu em 09/10/2017 junto
PCA
O prazo da intempestividade arrastou-se por um período consideravelmente longo,
extrapolando em seis meses o prazo legal sem apresentar justificativas plausíveis.
Assim, fica mantida a irregularidade, com aplicação de multa ao Sr. Alencar Marim,
tendo em vista o artigo 139, Resolução TC 261/2013.
2.2. Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às
disponibilidades financeiras (item 3.2.1 do RT 1015/2017-4). Inobservância a LC
101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164 da CRFB/88.
Responsável: Luciano Henrique Sordine Pereira e Alencar Marim.
Traz o RTC 1015/2017-4, nas tabelas 12 e 13 que as demonstrações contábeis não
refletem adequadamente os saldos constantes dos extratos bancários. Embora o
arquivo TVDISP informe saldos bancário e conciliado de R$ 147.466,28, relativos à
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conta Caixa Econômica Federal, ag. 719, n. 06.1-7 – A, o respectivo extrato informa
um saldo final em dezembro de 2016 no valor de R$ 308.273,94, não sendo
conciliada a diferença de R$ 160.807,66.
Por ocasião da defesa oral, o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira abriu mão de
sua sustentação e solicitou a juntada de novos documentos, entretanto os arquivos
apresentados não trazem nenhuma explicação com relação a este indicativo de
irregularidade.
Já o Sr. Alencar Marim, em sua sustentação oral, bem como nos documentos
acostados, não apresentou nenhuma explicação com relação a este item.
A divergência entre o saldo bancário e o contábil relativos às disponibilidades
financeiras levanta a possibilidade da incompletude da contabilização do patrimônio
da entidade, uma vez que houve a omissão do reconhecimento de ativos financeiros
de natureza pecuniária.
Isso demonstra que a contabilidade não se organizou de forma a permitir o
levantamento dos balanços, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e
financeiros preconizados no art. 85 da Lei 4320/64 e, inclusive, deixando de
evidenciar fatos ligados à administração financeira e patrimonial atribuídos a ela no
art. 89 do mesmo diploma legal.
Embora na nova estrutura dos demonstrativos contábeis estabelecida pela NBCASP
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público não seja
necessária a identificação do grupo de contas do ativo e passivo financeiros, mas
sim o ativo e passivo circulante e não circulante, estas, por sua vez, são
diferenciadas umas das outras por meio de um atributo específico que permita
atender o critério da Lei, permitindo separar o ativo e passivo em financeiro e
permanente, uma vez que todos os lançamentos e o plano de contas são
acompanhados do atributo "F" ou "P", indicando se a conta é financeira ou
permanente
Essa rotina possibilita a identificação de elementos patrimoniais que não guardam
consonância com sua documentação comprobatória, resultando na deficiência da
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mensuração das disponibilidades financeiras em discrepância com o saldo bancário
de tais recursos.
Ainda cabe ressaltar que o ativo e o passivo financeiro são indispensáveis para a
apuração do superávit financeiro do exercício o qual é utilizado como fonte de
recursos para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme disposto no
art. 43 da Lei Federal n°. 4.320/64.
A fragilidade do controle dos saldos bancários, além de comprometer a apuração
das disponibilidades financeiras reflete na confiabilidade dos demonstrativos
contábeis por não atender a uma das suas finalidades previstas no item 15 da
Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP 11, de 18 de outubro de 2018 quanto
ao fluxo de caixa da entidade:
As demonstrações contábeis são a representação estruturada da situação
patrimonial e do desempenho da entidade. A finalidade das demonstrações
contábeis é proporcionar informação sobre a situação patrimonial, o
desempenho e os fluxos de caixa da entidade que seja útil a grande
número de usuários em suas avaliações e tomada de decisões sobre a
alocação de recursos. Especificamente, as demonstrações contábeis no
setor público devem proporcionar informação útil para subsidiar a tomada de
decisão e a prestação de contas e responsabilização da entidade quanto
aos recursos que lhe foram confiados, fornecendo informações:
(a) sobre as fontes, as alocações e os usos de recursos financeiros;
(b) sobre como a entidade financiou suas atividades e como supriu suas
necessidades de caixa;
(c) úteis na avaliação da capacidade de a entidade financiar suas atividades
e cumprir com suas obrigações e compromissos;
(d) sobre a condição financeira da entidade e suas alterações; e
(e) agregadas e úteis para a avaliação do desempenho da entidade em
termos dos custos dos serviços, eficiência e cumprimento dos seus
objetivos. (grifo nosso)

Faz-se mister, portanto, a manutenção da irregularidade.
2.3

Não realização dos inventários físicos de bens patrimoniais móveis no

encerramento

do

exercício

de 2016 (item 3.2.2.1 do RT 015/2017-4).
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Inobservância ao Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei 4.320/64, arts. 94 e 96.
Responsável: Alencar Marim.
Apesar da contabilização dos saldos relativos a bens patrimoniais móveis nos
arquivos do Sistema cidades não foi possível a verificação dos mesmos uma vez
que não foram realizados os respectivos inventários físicos, conforme declara o
gestor no conteúdo do arquivo TERMOV encaminhado.
Não houve manifestação de justificativa por parte do gestor na ocasião da citação e
nem da defesa oral.
A boa técnica contábil exige que o gestor mantenha sob controle a movimentação
dos bens patrimoniais, atendendo ao Art. 94 da Lei 4.320/64.
É no mesmo sentido que a citada legislação exige, em seu artigo 96, que o
levantamento patrimonial seja apurado a partir do controle que informe a repartição
administrativa da localização física e o detalhamento analítico de seu registro
contábil.
A ausência dos inventários dos bens móveis e imóveis, além de comprometer a
apuração dos referidos bens, reflete na confiabilidade dos demonstrativos contábeis
por não atender a uma das suas finalidades previstas no item 15 da Norma Brasileira
de Contabilidade, NBC TSP 11, de 18 de outubro de 2018 quanto à situação
patrimonial da entidade:
As demonstrações contábeis são a representação estruturada da situação
patrimonial e do desempenho da entidade. A finalidade das demonstrações
contábeis é proporcionar informação sobre a situação patrimonial , o
desempenho e os fluxos de caixa da entidade que seja útil a grande número
de usuários em suas avaliações e tomada de decisões sobre a alocação de
recursos. Especificamente, as demonstrações contábeis no setor público
devem proporcionar informação útil para subsidiar a tomada de decisão e a
prestação de contas e responsabilização da entidade quanto aos recursos
que lhe foram confiados, fornecendo informações:
(a) sobre as fontes, as alocações e os usos de recursos financeiros;
(b) sobre como a entidade financiou suas atividades e como supriu suas
necessidades de caixa;
(c) úteis na avaliação da capacidade de a entidade financiar suas atividades
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e cumprir com suas obrigações e compromissos;
(d) sobre a condição financeira da entidade e suas alterações; e
(e) agregadas e úteis para a avaliação do desempenho da entidade em
termos dos custos dos serviços, eficiência e cumprimento dos seus
objetivos. (grifo nosso)

A não realização do inventário físico de bens móveis no enceramento do exercício
ratifica a fragilidade da organização contábil e torna imperativa a manutenção da
irregularidade.
2.4

Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do

parecer do controle interno sobre a totalidade da prestação de contas anual
(item 3.3.1 do RT 1015/2017-4). Inobservância aos artigos 135, § 4º e 138, § 3º do
RITCEES, art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
Responsável: Luciano Henrique Sordine Pereira e Alencar Marim.
A omissão de emissão do parecer do controle interno foi justificada pelo gestor na
PCA pelo fato da “Unidade central de controle Interno ainda estar desprovida
quantitativamente de pessoal, uma vez que está em fase de implementação, não
tendo sido realizada auditorias”. Entendeu a área técnica que o cerne da questão se
resumiu na ausência das medidas administrativas necessárias para a contratação de
pessoal.
Em fase de defesa oral, o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira abriu mão de sua
sustentação e solicitou a juntada de novos documentos para contradizer o parecer
de controle interno alegando que “a Unidade Central de Controle Interno encontravase estruturado, sendo formado por três servidores efetivos, instalados em sala
própria, devidamente equipada com móveis e computadores, inclusive com internet
e acesso irrestrito aos Setores de Contabilidade e Tesouraria”.
Há clareza de que a emissão do Parecer Conclusivo do órgão é de competência do
servidor que ocupar o cargo de titular responsável pelo mesmo, dotado de
conhecimento e competência sobre matéria orçamentária, financeira, contábil,
jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao
controle interno e a atividade de auditoria.
Considerando as inconsistências nas justificativa apresentadas pelo gestor e ainda a
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não

apresentação

de

documentos

que

pudessem comprovar as

medidas

administrativas tomadas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno,
acompanho

o

entendimento

técnico

e

Ministerial,

mantendo

a

presente

irregularidade.
2.5

Recolhimento de contribuição previdenciária dos servidores relativa

ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) a menor que o retido (item
3.4.1.1 do RT 1015/2017-4). Inobservância aos artigos. 37 e 195, inciso II, da
Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998.
Responsável: Luciano Henrique Sordine Pereira.
O RTC 1015/2017-4 afirma que houve recolhimento a menor que o valor retido de
contribuição previdenciária dos servidores relativa ao Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS).
Em defesa oral, o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira abriu mão de sua
sustentação e solicitou a juntada de novos documentos, sendo que os mesmos
apresentam as seguintes justificativas, abaixo transcritas:
Observa-se que Demonstrativo da Dívida Flutuante (DOC. 002) é possível
constatar que no RPPS, houve uma inscrição de R$ 3.094.534,06 e uma
baixa de R$ 2.714.119,23, ficando ainda a recolher no próximo exercício de
2017 um valor de 380.414,83. Informa o justificante que este valor pendente
de recolhimento refere-se a competência dezembro de 2016 e o décimo
terceiro salário dos profissionais da educação e que os mesmos são
vencíveis em janeiro de 2017.
(...)
Alega

o

Justificante

considerando

que

que

deixou

tais

irregularidade

saldo

bancário

nas

devem
contas

ser

afastadas,

apresentadas

anteriormente com suficiência de recursos para a quitação dos débitos
pendentes de recolhimento.

A área técnica posicionou-se assim sobre tais justificativas:
O presente indicativo de irregularidade se refere ao recolhimento a menor
que o valor retido de contribuição previdenciária dos servidores relativa ao
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
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Em sua defesa o responsável afirma que o valor não pago no exercício de
2016, no montante de R$ 380.414,83, se refere à competência dezembro e
décimo terceiro salário dos servidores da educação, com vencimento em
janeiro.
Em

consulta aos documentos acostados, constata-se que o gestor

responsável

não apresentou nenhum documento que comprovasse o

recolhimento dos valores devidos no exercício seguinte. Todavia, em
consulta ao Demonstrativo da Dívida Flutuante, no CidadES, exercício de
2017, verifica-se que o valor foi recolhido no exercício seguinte, o que
corrobora o argumento apresentado pelo gestor.
Pelo exposto, sugere-se afastar o presente indicativo de irregularidade.

A ausência da completa retenção previdenciária da contribuição previdenciária dos
servidores do Regime Próprio de previdência Social eleva o déficit financeiro do
plano previdenciário, desrespeitando os ditames legais contidos no art. 40 da
Constituição Federal, no art. 1º da Lei 9717/1998 e nos arts.

1º e 69 da LC

101/2000.
No entanto, diante da comprovação de que o recolhimento dos valores pendentes foi
realizado no exercício seguinte, somos pelo afastamento deste indicativo de
irregularidade.
2.6. Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias retidas dos
segurados do RPPS (item 3.4.1.2 do RT1015/2017-4). Inobservância aos artigos
40, 149, § 1º e 195, inciso II da Constituição Federal.
Responsável: Luciano Henrique Sordine Pereira.
No RTC 1015/2017-4 consta, também em relação às contribuições retidas dos
servidores vinculados ao RPPS, o saldo existente nas contas contábeis n.
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 – RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E
VANTAGENS no valor de R$ 569.778,72 corresponde a aproximadamente 18,41%
das contribuições retidas dos servidores no exercício de 2016, sem que tenha sido
possível verificar, na documentação integrante da Prestação de Contas Anual em
análise, a natureza dos valores consignados.
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Também em defesa oral, e somente através de documentos o gestor trouxe as
mesmas explicações do item acima.
Em consulta ao Demonstrativo da Dívida Flutuante, no CidadES, exercício de 2017,
constata-se que a conta contábil 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 – RPPS - RETENÇÕES
SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS, no exercício de 2017, teve uma inscrição
de R$ 3.069.725,94, sendo pago um total de R$ 3.480.813,36, cancelados um total
de R$ 14.293,38, ficando, portanto, um saldo final de R$ 144.397,92.
Em consonância com o entendimento exarado pela área técnica e Ministério
Público de Contas, entendo que ocorreu uma redução considerável do saldo
acumulado do exercício anterior, desta forma, afasto a irregularidade.
2.7. Pagamento de contribuição previdenciária patronal relativa ao Regime
Privado de Previdência Social (RPPS) a menor que o devido (item 3.4.1.1 do RT
1015/2017-4). Inobservância aos artigos 40, 149 e 195, inciso I, da Constituição
Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998.
Responsável: Luciano Henrique Sordine Pereira.
O RTC 015/2017-4 propôs a citação do gestor pelo fato de ter sido detectado o
pagamento a menor das contribuições previdenciárias patronais devidas ao Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS).
Após declinar de apresentar justificativas na fase de citação, o gestor, em sua
defesa oral, afirmou que o valor não recolhido no exercício, no montante de R$
664.973,25, se refere à competência dezembro e décimo terceiro salário que
seriam recolhidos em 2017, porém, sem apresentar nenhum documento que
comprovasse o recolhimento dos mesmos.
Entretanto, a área técnica, em consulta ao Balancete de Verificação, no CidadES,
exercício de 2017, verificou que houve uma redução do saldo acumulado do
exercício anterior de R$ 2.00.6326,22 para 679.088,40.
A exemplo do item anterior, neste item ocorreu redução de 66,15%, o que demonstra
o esforço realizado no exercício seguinte pela administração municipal, desta forma,
acompanhando o entendimento técnico e Ministerial, afasto a irregularidade.
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2.8.

Recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores relativa

ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a menor que o retido (item
3.4.2.1 do RT 1015/2017-4). Inobservância aos artigos 37 e 195, inciso II, da
Constituição Federal/1988; art. 30, inciso I, alíneas “a”, da Lei Federal nº
8.212/1991.
Responsável: Luciano Henrique Sordine Pereira.
O presente indicativo de irregularidade se refere ao recolhimento a menor que o
valor retido de contribuição previdenciária dos servidores relativa ao Regime Geral
de Previdência Social (RGPS).
Após a revelia pelo não atendimento à citação, em defesa oral o gestor abriu mão de
sua sustentação e solicitou a juntada de novos documentos com as seguintes
alegações:
Constata-se ainda que quanto ao INSS (parte do servidor), foi inscrito um
valor de R$ 1.749.366,33, tendo sido feito a baixa no valor de R$
319.488,51, ficando

um

valor

pendente de recolhimento de

R$1.429.877,82.
Alega

o

Justificante

considerando

que

que

tais

irregularidade

deixou

saldo

devem

bancário

ser

afastadas,

nas

contas

apresentadas anteriormente com suficiência de recursos para a quitação
dos débitos pendentes de recolhimento

Após defesa oral, manifestou a área por meio da MT 01412/2018-1 não apresentou
nenhum documento que comprovasse o recolhimento dos valores devidos no
exercício seguinte. Todavia, em consulta ao Demonstrativo da Dívida Flutuante, no
CidadES, exercício de 2017, verificou-se que o valor não foi recolhido no exercício
seguinte, tendo ocorrido a seguinte movimentação:
Tabela 03: Movimentação da Conta no exercício de 2017
Código
Contábil
2.1.8.8.1.01.02

Descrição Saldo Inicial
da Dívida
INSS

Inscrição

Pagamento Saldo Final

6.009.702,13 1.466.768,15 984.319,78

6.492.150,50

Fonte: CidadES - PM Barra de São Francisco - PCA Gestão 2017

Considerando que a ausência da completa retenção previdenciária da contribuição
previdenciária dos servidores do Regime Geral de previdência Social eleva o déficit
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financeiro do plano previdenciário, desrespeitando os ditames legais contidos no art.
40 da Constituição Federal, no art. 1º da Lei 9717/1998 e nos arts. 1º e 69 da LC
101/2000.
E uma vez verificado que não ocorreu o recolhimento integral dos valores retidos dos
servidores no exercício seguinte, desta forma mantenho a irregularidade. E
determino ao atual gestor que adote as medidas administrativas necessárias, nos
termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a totalidade dos encargos
financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em
atraso, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município,
tendo em vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à finalidade
pública, impondo-se a sua glosa, informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o
resultado obtido.
2.9. Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias retidas de
terceiros e dos segurados do RGPS (item 3.4.2.2 do RT1015/2017-4).
Inobservância aos artigos 15, inciso I e art. 30, inciso I, alínea “a” e “b” da Lei
Federal 8.212/91; Arts. 40 e 195, inciso II da Constituição Federal.
Responsável: Luciano Henrique Sordine Pereira.
Citado para apresentar as justificativas da ausência de recolhimento dos valores
retidos de servidores e contratados, para repasse ao Regime Geral de Previdência
Social, o gestor limitou-se apenas, por ocasião da defesa oral, abrindo mão de sua
sustentação, solicitou a juntada de novos documentos com o seguinte teor
Constata-se ainda que quanto ao INSS (parte do servidor), foi inscrito um
valor de R$ 1.749.366,33, tendo sido feito a baixa no valor de R$
319.488,51, ficando um valor pendente de recolhimento de R$
1.429.877,82.
Alega o Justificante que tais irregularidade devem ser afastadas,
considerando que deixou saldo bancário nas contas apresentadas
anteriormente com suficiência de recursos para a quitação dos débitos
pendentes de recolhimento.
A área técnica do Tribunal de Contas apurou que houve ausência no
recolhimento das contribuições previdenciárias retidas de terceiros,
conforme constatação no Demonstrativo da Dívida Flutuante.
Constatou-se que houve a inscrição de R$ 46.530,51 (quarenta e seis mil,
quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos), sendo que tal
inscrição precisa ser considerada como uma falha contábil e financeira dos
Setores de Contabilidade e Tesouraria, uma vez que os mesmos estavam
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cientes da necessidade de se exigir do fornecedor que o mesmo
apresentasse o devido comprovante de recolhimento do INSS como uma
das condições para que o pagamento fosse concretizado.
Informa o Justificante que tal exigência foi cumprida quase na totalidade dos
processos de pagamento, o que pode ser comprovado considerando
volume de pagamentos realizados durante o Exercício de 2016.
Desta forma, entende o Justificante que tal irregularidade a ele não pode ser
atribuída uma vez que não era de sua competência fazer a verificação s e o
referido recolhimento havia sido feito ou se o respectivo comprovante
constasse nos autos dos processos de pagamentos.

A área técnica assim se manifestou afirmando que os documentos acostados não
trouxeram justificativa que comprovasse o recolhimento dos valores devidos no
exercício seguinte, nem o erro contábil na retenção dos valores de INSS de terceiro.
Além disso, conforme já apontado no item anterior, em consulta ao Demonstrativo da
Dívida Flutuante, no CidadES, exercício de 2017, verifica-se que os valores de INSS
retidos no exercício não foram recolhidos no exercício seguinte, bem como o
Balancete de Verificação não evidenciar movimentação na conta 218810199013 –
INSS SERVIÇOS DE TECEIROS PF/PJ, ou seja, não foi possível verificar o
recolhimento do saldo anterior ao exercício de 2016, no montante de R$
1.594.519,80.
Da mesma forma que no item anterior, reafirmo que a ausência da completa
retenção previdenciária da contribuição previdenciária dos servidores do Regime
Geral de previdência Social eleva o déficit financeiro do plano previdenciário,
desrespeitando os ditames legais contidos no art. 40 da Constituição Federal, no art.
1º da Lei 9717/1998 e nos arts. 1º e 69 da LC 101/2000.
Diante da postura do prefeito em não preservar o equilíbrio financeiro-atuarial do
regime próprio de previdência social do município, vez que não comprovou o
recolhimento em exercício seguinte e nem a suposta falha contábil que dirimisse a
existência de tal dívida, fica mantida a irregularidade.
E determino da determinação ao atual gestor que adote as medidas administrativas
necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a totalidade
dos

encargos

financeiros

incidentes

sobre

recolhimento

de

contribuições

previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos
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cofres do município, tendo em vista que tal despesa é considerada ilegítima e
contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando, ainda, a esta
Corte de Contas sobre o resultado obtido.
2.10. Pagamento de contribuição previdenciária patronal relativa ao Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) a menor que o devido (item 3.4.2.3 do RT
1015/2017-4). Inobservância ao art. 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art.
30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991.
Responsável: Luciano Henrique Sordine Pereira.
O presente indicativo de irregularidade se refere ao pagamento a menor que o valor
devido de contribuição previdenciária patronal relativa ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS).
Após a revelia pelo não atendimento à citação, em defesa oral o gestor abriu mão de
sua

sustentação

e

apresentou

documentação.

Porém,

o

conteúdo

das

documentações trazidos aos autos não guardam relação com a irregularidade em
comento.
Traz a Manifestação Técnica 01412/2018-1 que o gestor responsável não
apresentou nenhum documento que comprovasse o recolhimento dos valores
devidos no exercício seguinte. E ao consultar o Balancete de Verificação, no
CidadES, exercício de 2017, verificou a seguinte movimentação no exercício:
Tabela 03: Movimentação da Conta no exercício de 2017
Códi go Contábil
2.1.1.4.3.01.00

Des cri çã o da Conta

Sa l do Inicial

Débi to

Crédi to

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A
4.774.136,81
PAGAR

3.389.860,58

4.579.879,46

Fonte: CidadES - PM Barra de São Francisco - PCA Gestão 2017 -

Sa l do Fi na l
5.964.155,69

BALVER

A ausência da completa retenção previdenciária da contribuição previdenciária
patronal do Regime Geral de previdência Social eleva o déficit financeiro do plano
previdenciário, desrespeitando os ditames legais contidos no art. 40 da Constituição
Federal, no art. 1º da Lei 9717/1998 e nos arts. 1º e 69 da LC 101/2000.
Diante da postura do prefeito em não preservar o equilíbrio financeiro-atuarial do

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: C6422-3B0F7-33427

ACÓRDÂO T C-1174/2019
lm/fbc

regime próprio de previdência social do município, vez que manteve essa prática no
exercício seguinte inclusive aumentando o valor da dívida previdenciária, fica
mantida a irregularidade . E determino ao atual gestor que adote as medidas
administrativas necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de
apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de
contribuições previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade e o
ressarcimento aos cofres do município, tendo em vista que tal despesa é
considerada ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa,
informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido.
2.11. Ausência de recolhimento integral das parcelas devidas ao INSS e ao
RPPS relativas a parcelamentos firmados (item 3.5.1 do RT 1015/2017-4).
Inobservância à Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e b e art. 37 da
Constituição da República, Lei 4320/64.
Responsável: Luciano Henrique Sordine Pereira.
O presente indicativo de irregularidade se refere à ausência de recolhimento
integral das parcelas devidas ao INSS e ao RPPS relativas a parcelamentos
firmados.
Por ocasião da defesa oral, o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira abriu mão de
sua sustentação e solicitou a juntada de novos documentos com as seguintes
alegações:
A área técnica do Tribunal de Contas apurou que houve ausência no
recolhimento integral das parcelas devidas ao INSS e ao RGPS
relacionadas a parcelamentos firmado.
Alega o justificante que em relação ao RPPS, tais recolhimentos foram
realizados conforme pode ser comprovado na Listagem de Pagamentos
encaminhados na Prestação de Contas Anual, onde é possível constatar o
regular pagamento do parcelamento firmado com o RPPS.
Alega ainda que em relação ao RGPS, o Governo Federal editou a Medida
Provisória nº 589/2012 em 13 de novembro de 2012, dispondo sobre o
parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às
contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, conforme Art. 1º da referida Medida Provisória:
Art. 1º Os débito junto à Fazenda Nacional de responsabilidade dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas
autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições sociais de
que tratam as alíneas “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, e às respectivas obrigações acessórias,
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provenientes de competências vencidas até 31 de outubro de 2012,
inclusive décimo terceiro salário, constituídos ou n ão, inscritos ou não
em dívida ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já
ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não
integralmente quitado, poderão ser pagos em parcelas a serem retidas
no respectivo Fundo de Participação dos Estado –FPE e Fundo de
Participação dos Municípios – FPM e repassadas à União no valor de
dois por cento da média mensal da receita corrente líquida do Estado, do
Distrito Federal o do Município.

Desta forma, informa o Justificante que os valores referentes ao
Parcelamento Previdenciário de débitos com o RGPS foram retidos
automaticamente no repasse mensal do FPM, acordo com os
comprovantes de retenção que apresentamos em anexo (DOC. 003 a DOC
008) e tabela seguinte, constatando o regular pagamento referido
parcelamento.

Desta forma, entende o Justificante que houve o recolhimento integral das
parcelas devidas ao INSS e ao RGPS relacionadas a parcelamentos
firmados.

Tendo se posicionado a área técnica que pertinente ao recolhimento dos
parcelamentos realizados junto ao INSS, foi possível constatar que os pagamentos
foram realizados mensalmente, sendo tais valores retidos do Fundo de Participação
dos Municípios, no montante de R$ 450.810,60.
Contudo em relação ao pagamento dos parcelamentos junto ao Regime Próprio de
Previdência Social, a defesa não esclareceu a irregularidade nos recolhimentos,
apenas afirmou que com o documento poderia comprovar o pagamento, no entanto
não foi encontrado, junto aos arquivos encaminhados quando da prestação de
contas

anual,

nenhum

arquivo

que

comprove

o

regular

pagamento

do

parcelamento.
Como o pagamento da dívida parcelada ao Regime Geral se dá através do
abatimento na quota do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, houve a
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comprovação da mesma através das documentações apresentadas. Mas, apesar do
gestor afirmar em sua defesa que efetuou o pagamento dos valores parcelados junto
ao Regime Próprio sem apresentar nenhuma documentação probatória e nem haver
tal clareza nas peças da prestação de contas do exercício em tela, pode-se afirmar
que houve o comprometimento do equilíbrio financeiro-atuarial do Regime Próprio de
Previdência Social do município, sendo imperativo manter a irregularidade.
2.12. Evidências de não adoção de medidas necessárias e suficientes à
arrecadação dos valores inscritos em dívida ativa (item 3.6.2 do RT 1015/20174). Inobservância aos artigos 1°, § 1°, 12, 13 e 14 da Lei Complementar 101/2000;
artigo 85 da Lei Federal 4.320/1964.
Responsável: Luciano Henrique Sordine Pereira.
A citação do gestor se deu pelas evidências de não adoção de medidas
necessárias e suficientes à arrecadação dos valores inscritos em Dívida Ativa,
considerando que somente 7,45% das mesmas foram arrecadadas no exercício de
2016.
Sem apresentar justificativas quando da citação, o gestor, por ocasião da defesa
oral, abriu mão de sua sustentação e solicitou a juntada de novos documentos
contendo as seguintes informações:
Alega o Justificante que o Município ajuizou inúmeras ações e todas as
dívidas tributárias e não tributárias estavam sendo devidamente cobradas
através do ajuizamento de ações na justiça e protesto de créditos.
Nos documentos que foram encaminhados nas justificativas da PCA 2013
– Processo TC 3359/2014, observa-se que irregularidade similar foi
afastada pelo Conselheiro Rodrigo Chamoun, conforme Acórdão
708/2016, que julgou regular a Prestação de Contas Anual da Prefeitura
de Barra de São Francisco, sob a responsabilidade do Sr. Luciano
Henrique Sordine Pereira, no exercício de suas funções administrativas,
relativas ao exercício de 2013.
Ressalta-se que de acordo com o entendimento do Conselheiro Rodrigo
Chamoun, exarado no Voto do Relator 04944/2017-1esta irregularidade
constatada pela área técnica, por si só, não tem o condão de macular
as contas em análise.
Para comprovar que foram tomadas as providências para a cobrança da
dívida ativa, o recorrente apresenta em anexo (DOC 009) a listagem de
processos de execução fiscal que tramitam na justiça estadual, atendendo-
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se assim a determinação desta Corte no sentido de efetuar a cobrança da
dívida ativa com o objetivo de apurar as receitas não recebidas, inscrevêlas em dívida ativa e consequente ressarcimento ao erário.

Assim entendeu a área técnica sobre tais justificativas:
O presente indicativo de irregularidade se refere a evidências de não
adoção de medidas necessárias e suficientes à arrecadação dos valores
inscritos em Dívida Ativa.
Em sua defesa o responsável apresenta uma listagem de processos de
execução fiscal que tramitam na Justiça Estadual.
Compulsando os documentos e as justificativas apresentadas verifica-se
que o responsável se limitou a anexar uma relação com 502 ações
judiciais, distribuídas entre os exercícios de 2007 a 2015. Todavia, não
comprovou quais ações administrativas ou judiciais foram
adotadas, no exercício em análise, a fim de arrecadar os créditos
inscritos em dívida ativa, sejam elas, ações de execução fiscal ou
protesto de títulos em cartório.
Por todo o exposto, sugere-se manter o presente indicativo de
irregularidade.

O tratamento das receitas inscritas em dívida ativa exige o máximo esforço da
gestão municipal para arrecadá-las, considerando que sua natureza é a de uma
receita pública vencida e não paga.
Não foi possível conhecer, na listagem das ações judiciais apresentadas, a natureza
das dívidas ativas inscritas, se tributárias ou não tributárias, que tipo de medida foi
tomada, se administrativa ou judicial, por exemplo.
Considerando que nesta Corte de Contas há em curso a Auditoria Temática da
Receita que tem abrangência ampla em todos os municípios do Estado e que a
dívida ativa é um dos pontos de seu escopo, afastamos este indicativo de
irregularidade.
III – CONCLUSÃO:
Importante ressaltar que o Plenário do STF, em decisão proferida no RE 848.826,
adotou o entendimento de que, para fins de inelegibilidade (art. 1º inciso I, alínea g,
da Lei Complementar 64/90, alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de
2010), a apreciação das contas de gestão dos prefeitos será feita pelas Câmaras
Municipais, com auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio
somente deixará de prevalecer por 2/3 dos vereadores.
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Pois bem.
A ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), por meio
da Resolução nº 01/2018, de 13 de agosto de 2018, com base na retro mencionada
decisão do STF, apresentou recomendação a todos os Tribunais de Contas do Brasil
nos processos de contas de gestão em que o Prefeito figurar como ordenador de
despesa e houver repercussão para fins de inelegibilidade.
Seguindo recomendação da ATRICON, baseada na decisão proferida pelo STF no
RE 848.826, o acórdão de julgamento produzirá todos efeitos legais, tais como
imputação de débito e aplicação de multa, exceto quanto à aplicação da lei da “ficha
limpa”. Após o trânsito em julgado do acórdão, o Tribunal emitirá parecer prévio que
instrumentalizará

o

julgamento

pela

Câmara

Municipal somente

para

os

fins inelegibilidade (art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90, alterado pela Lei
Complementar nº 135, 4 de junho de 2010).
Desse modo, divergindo parcialmente do entendimento exarado pela área
técnica e pelo Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que Segunda
Câmara aprove a minuta de Acórdão que submeto à consideração de Vossas
Excelências.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1. Julgar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Barra de São Francisco, no exercício de 2016, ora em discussão, sob a
responsabilidade do Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, nos termos do art. 84,
inciso III, § 1º da Lei Complementar nº 621/2012, observando que este julgamento
não produz efeitos para os fins do art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90
(alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010), em relação a
responsável, por força

da

tese

fixada

pelo

Supremo

Tribunal Federal na

decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF.
2. Aplicar multa aos responsáveis:
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2.1

Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, no valor de R$ 3.000,00 (três mil

reais), atualizáveis na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º, ambos da Lei
Complementar 621/2012 2, dosada na forma do artigo 389, inciso I do Regimento
Interno3, por se tratar de pretensão punitiva em virtude das irregularidades
mantidas;
2.2 Sr. Alencar Marim, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base
no artigo 135, inciso VIII, atualizáveis na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º,
ambos da Lei Complementar 621/2012, Lei Orgânica desta Corte de Contas,
tendo em vista o não encaminhamento da presente prestação de contas no
prazo.
3.

Determinar ao gestor municipal, com fundamento no art. 87, VI da Lei
Complementar 621/2012 que:

3.1. Indique, na próxima prestação de contas anual, por meio de notas
explicativas, as medidas saneadoras adotadas para evidenciar os bens do
imobilizado, bem como aqueles bens permanentes ainda mantidos em
almoxarifado, observando-se as Normas Brasileiras de Contabilidade e a IN
36/2016;
3.2. Envie o inventário físico de bens móveis no enceramento do exercício;
3.3. Indique, na próxima prestação de contas anual, por meio de notas
explicativas, as medidas saneadoras adotadas para evidenciar os saldos
bancários, nos moldes da Norma Brasileira de Contabilidade.
3.4. Ao atual Controlador-Geral do Município de Barra de São Francisco que
Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração e quantificação do dano,
bem como identificação dos responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos
encargos financeiros incidentes sobre o não recolhimento das parcelas devidas
2

Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00
(cem mil reais), ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:
§ 3º O valor estabelecido no caput deste artigo será atualizado, periodicamente, com base na variação acumulada, no período,
pelo índice utilizado para atualização dos créditos tributários do Estado do Espírito Santo.
Art. 138. O valor decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas nos termos dos artigos 134 e 135 desta Lei
Complementar, quando pago após o seu vencimento, será atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento.
3
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na forma prescrit a
no seu § 3º, aos responsáveis por contas e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:
I - contas julgadas irregulares, não havendo débito, mas comprovada qualquer das ocorrências prevista nos incisos I, II, III e IV
do art. 163 deste Regimento: multa no valor compreendido entre três e cem por cento;
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ao INSS e ao RPPS referentes às contribuições do ente e às retenções dos
servidores e de terceiros;
3.5. Comunique a esta Corte de Contas a Instauração de Tomada de Contas
em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º
da IN TC 32/20144 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua devolução
ao erário do município, nos termos dos arts. 152 e ss. do Regimento Interno5
do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
4. Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação do julgamento, por força da tese
fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº
848.826/DF, sob a forma de parecer prévio, recomendando a desaprovação das
contas pela Câmara Municipal, para fins de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, g
da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 e junho de
2010).
5. Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

4

Art. 5º Esgotadas as medidas administrativas previstas no artigo 2º desta Instrução Normativa sem a elisão do dano, a

autoridade competente providenciará a instauração da tomada de contas especial, mediante autuação de processo específico,
comunicando o fato ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias.
5

Art. 152. A autoridade administrativa competente, diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da

aplicação de recursos repassados pelo Estado ou Município, mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento
congênere, da ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, da
ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens ou da prática de qualquer ato
ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, deve imediatamente, antes da instauração da tomada de
contas especial, adotar medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano, observados os princípios norteadores
dos processos administrativos.
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VOTO VISTA

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador da
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, referente ao exercício financeiro de
2016, sob a responsabilidade do Luciano Henrique Sordine Pereira – Prefeito,
encaminhada pelo prefeito que o sucedeu, Sr. Alenca Marim.
Solicitei vista dos autos, com o intuito de me inteirar de modo mais minucioso
acerca dos fundamentos do voto proferido pelo ilustre Conselheiro Relator
Rodrigo Coelho do Carmo, na 27ª Sessão Ordinária de 2019 da Segunda Câmara,
ao qual, após detida leitura e considerando sua clareza e completude, me alinho ao
Relator na apreciação de todos os itens, divergindo apenas quanto ao item de
irregularidade tratado no item 2.4 do Voto do Relator 3450/2019-7, a saber
“Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do
controle interno sobre a totalidade da prestação de contas anual (item 3.3.1 do RT
1015/2017-4). Inobservância aos artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015” .
Minha divergência fundamenta-se no fato de que, ao apreciar a mesma
irregularidade em outros processos, nosso Colegiado tem entendido que a ausência
de juízo sobre as contas pelo Controle Interno, embora impróprio, não é suficiente
para macular as contas. Neste sentido cito os seguintes precedentes: P ARECER
PRÉVIO TC-070/2018 – SEGUNDA CÂMARA (TC 5184/2017-1); ACÓRDÃO TC-377/2018
– SEGUNDA CÂMARA (TC 6871/2016-6): Acórdão TC-1660/2018- Segunda Câmara

(TC 5195/2017-9), todos com transito em julgado.
Ante todo o exposto, divirjo parcialmente do posicionamento externado pela área
técnica

e pelo Ministério Público de Contas e pelo Relator, apenas na

fundamentação do item de irregularidade tratado no item 2.4 do Voto do Relato,
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VOTO acompanhando o relator nos demais itens bem como no dispositivo de Voto,
proposto que a seguir reproduzo sem alteração.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
6.

Julgar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal

de Barra de São Francisco, no exercício de 2016, ora em discussão, sob a
responsabilidade do Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, nos termos do art. 84,
inciso III, § 1º da Lei Complementar nº 621/2012, observando que este julgamento
não produz efeitos para os fins do art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90
(alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010), em relação a
responsável, por força

da

tese

fixada

pelo

Supremo

Tribunal Federal na

decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF.

7.

Aplicar multa aos responsáveis:

2.1

Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, no valor de R$ 3.000,00 (três mil

reais), atualizáveis na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º, ambos da Lei
Complementar 621/2012, dosada na forma do artigo 389, inciso I do Regimento
Interno, por se tratar de pretensão punitiva em virtude das irregularidades
mantidas;

2.3 Sr. Alencar Marim, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base
no artigo 135, inciso VIII, atualizáveis na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º,
ambos da Lei Complementar 621/2012, Lei Orgânica desta Corte de Contas,
tendo em vista o não encaminhamento da presente prestação de contas no
prazo.

8.

Determinar ao gestor municipal, com fundamento no art. 87, VI da Lei

Complementar 621/2012 que:
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3.1. Indique, na próxima prestação de contas anual, por meio de notas
explicativas, as medidas saneadoras adotadas para evidenciar os bens do
imobilizado, bem como aqueles bens permanentes ainda mantidos em
almoxarifado, observando-se as Normas Brasileiras de Contabilidade e a IN
36/2016;
3.2. Envie o inventário físico de bens móveis no enceramento do exercício;
3.3. Indique, na próxima prestação de contas anual, por meio de notas
explicativas, as medidas saneadoras adotadas para evidenciar os saldos
bancários, nos moldes da Norma Brasileira de Contabilidade.
3.4. Ao atual Controlador-Geral do Município de Barra de São Francisco que
Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração e quantificação do dano,
bem como identificação dos responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos
encargos financeiros incidentes sobre o não recolhimento das parcelas devidas
ao INSS e ao RPPS referentes às contribuições do ente e às retenções dos
servidores e de terceiros;
3.5. Comunique a esta Corte de Contas a Instauração de Tomada de Contas
em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º
da IN TC 32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua devolução
ao erário do município, nos termos dos arts. 152 e ss. do Regimento Interno do
Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
9.

Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação do julgamento, por força

da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário
nº 848.826/DF, sob a forma de parecer prévio, recomendando a desaprovação das
contas pela Câmara Municipal, para fins de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, g
da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 e junho de
2010).
10.

Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
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ACÓRDÃO TC- 01174/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Barra de São Francisco, no exercício de 2016, ora em discussão, sob a
responsabilidade do Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, nos termos do art. 84,
inciso III, § 1º da Lei Complementar nº 621/2012, observando que este julgamento
não produz efeitos para os fins do art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90
(alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010), em relação a
responsável, por força

da

tese

fixada

pelo

Supremo

Tribunal Federal na

decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF.
1.2 Aplicar multa aos responsáveis:

1.2.1 Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), atualizáveis na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º, ambos da Lei
Complementar 621/2012, dosada na forma do artigo 389, inciso I do Regimento
Interno, por se tratar de pretensão punitiva em virtude das irregularidades
mantidas;

2.4 Sr. Alencar Marim, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base
no artigo 135, inciso VIII, atualizáveis na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º,
ambos da Lei Complementar 621/2012, Lei Orgânica desta Corte de Contas,
tendo em vista o não encaminhamento da presente prestação de contas no
prazo.

1.3 Determinar ao gestor municipal, com fundamento no art. 87, VI da Lei
Complementar 621/2012 que:
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1.3.1. Indique, na próxima prestação de contas anual, por meio de notas
explicativas, as medidas saneadoras adotadas para evidenciar os bens do
imobilizado, bem como aqueles bens permanentes ainda mantidos em
almoxarifado, observando-se as Normas Brasileiras de Contabilidade e a IN
36/2016;
1.3.2. Envie o inventário físico de bens móveis no enceramento do exercício;
1.3.3. Indique, na próxima prestação de contas anual, por meio de notas
explicativas, as medidas saneadoras adotadas para evidenciar os saldos
bancários, nos moldes da Norma Brasileira de Contabilidade.
1.3.4. Ao atual Controlador-Geral do Município de Barra de São Francisco que
Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração e quantificação do dano,
bem como identificação dos responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos
encargos financeiros incidentes sobre o não recolhimento das parcelas devidas
ao INSS e ao RPPS referentes às contribuições do ente e às retenções dos
servidores e de terceiros;
1.3.5. Comunique a esta Corte de Contas a Instauração de Tomada de Contas
em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º
da IN TC 32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua devolução
ao erário do município, nos termos dos arts. 152 e ss. do Regimento Interno do
Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
1.4 Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação do julgamento, por força da
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº
848.826/DF, sob a forma de parecer prévio, recomendando a desaprovação das
contas pela Câmara Municipal, para fins de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, g
da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 e junho de
2010).
1.5 Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Unânime, nos termos do voto-vista do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
encampado pelo relator.
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3. Data da Sessão: 04/09/2019 - 30ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do
Carmo (relator) e Domingos Augusto Taufner.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante o Tribunal o recolhimento
do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno
deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se
previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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