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I. RELATÓRIO

Guaçuí, referente ao exercício financeiro de 2018, que tem como objeto apreciação
quanto a atuação da responsável Sra. Vera Lúcia Costa, no exercício das funções
administrativas de Ordenadora de Despesa, em atendimento do art. 135 do RITCEES
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Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
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e da Instrução Normativa 43/2017.
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A Prestação de Contas em tela foi apresentada em 30/03/2019 por meio do sistema
Cidades-Web, portanto dentro do prazo regimental conforme disposto na Resolução
TC 261/2013, ato continuo foram os autos remetidos a área técnica que elaborou o
Relatório Técnico Nº 00383/2019-3, peça 57, estratificou a análise das informações
encaminhadas, que diante dos achados opinou por citar a responsável para no prazo
legal apresentar justificativa bem como documentos que entender necessários
pertinentes os seguintes achados:
Descrição do achado
3.4.1 - Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a
efetiva instituição do Controle Interno Municipal bem como
emissão do parecer sobre a prestação de contas anual.
3.4.2 - Ausência de repasse da integralidade das contribuições
previdenciárias patronal e dos servidores, destinadas a cobertura
do déficit financeiro junto ao Fundo de Aposentadoria dos
Servidores Municipais.

Responsável
Vera Lúcia Costa

Vera Lúcia Costa

Assim sendo, por meio da Decisão SEGEX 00442/2019-7, nos termos da Instrução
Técnica Inicial 00469/2019-8, a gestora foi devidamente citada (Termo de Citação nº
00828/2019-8), para que no prazo de regimental apresentasse justificativas e
documentos que entendesse necessários nos termos da Decisão.

Com vistas a sanar a pendência a responsável trouxe aos autos por meio do
Protocolo

nº

13087/2019-1,

datado

de

29/08/2019

-

Defesa/Justificativa

01140/2019-1, acompanhado da Peça Complementar de 23076/2019-2, seguindo
o rito processual, foram os autos remetidos ao NCE para análise e instrução na forma
regimental.

Isto posto, com embasamento no Relatório Técnico Nº 00383/2019-3, na Instrução
Técnica Inicial Nº 00469/2019-6, e na Decisão SEGEX 00442/2019-7, foi
elaborada a Instrução Técnica Conclusiva Nº 00203/2020, peça 69, que diante da
análise detida das informações apresenta a seguinte proposta de encaminhamento:
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3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal
de Guaçuí, exercício de 2018, sob a responsabilidade da Sra. Vera Lúcia
Costa, formalizada de acordo com a IN TCEES 43/2017, e instruída
considerando-se o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016 e
alterações posteriores.
Diante do exposto e do que consta dos autos, submete-se à consideração
superior a seguinte proposta de encaminhamento:
1. Julgar IRREGULAR a prestação de contas anual de gestão da Sra. Vera
Lúcia Costa, no exercício das funções de ordenador de despesas da
Prefeitura Municipal de Guaçuí, no exercício de 2018, na forma do artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012 tendo em vista a mantença das
irregularidades contidas nos itens 2.1 Ausência de medidas administrativas
que viabilizassem a efetiva instituição do Controle Interno Municipal bem
como emissão do parecer sobre a prestação de contas anual (item 3.4.1 do
RT 383/2019) e 2.2 Ausência de repasse da integralidade das contribuições
previdenciárias patronal e dos servidores, destinadas a cobertura do déficit
financeiro junto ao Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais (item
3.4.2 do RT 383/2019), aplicando-lhe, ainda, 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;
2. Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão Plenária TC-13/2018,
que dispõe sobre a aplicação no âmbito deste Tribunal da interpretação da
fixação de tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal,
em sede de Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, EMITIR PARECER
PRÉVIO pela REJEIÇÃO da prestação de contas anual de gestão, exercício
de 2018, sob responsabilidade da Sra. Vera Lúcia Costa, objetivando
instrumentalizar o julgamento pela Câmara Municipal de Guaçuí, nos termos
do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990.

Ato continuo o Ministério Público de Contas, através do Procurador Geral Dr. Luís
Henrique Anastácio da Silva, através do Parecer 00476/2020-1, peça 73, anuindo
aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva
00203/2020-5, pugnou pela emissão de Parecer Prévio pela Rejeição das Contas.
Após, vieram-me os autos a este Gabinete para análise.
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É o que importa relatar.

II – FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Guaçuí, referente ao exercício financeiro de 2018, que tem como objeto apreciação
quanto a atuação da responsável Sra. Vera Lúcia Costa.

Constata-se que o feito se encontra devidamente instruído, e que foram observados
todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de
mérito em atendimento aos princípios constitucionais do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório.
Ressalto ainda que por meio da Instrução Técnica Conclusiva 00203/2020-5, a área
técnica desta Corte de Contas apontou irregularidades aos itens 3.4.1 e 3.4.2 do RT
00383/2019, abaixo transcritos e detalhados:

2.1 – Item 3.4.1 - RT 00383/2019 - Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a efetiva instituição do Controle Interno Municipal bem como
emissão do parecer sobre a prestação de contas anual.
O apontamento feito neste item refere-se à ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a efetiva instituição do Controle Interno Municipal bem como emissão
do parecer sobre a prestação de contas anual.
Devidamente citada a responsável, em sede de defesa, justificativa que nomeou, em
01 de outubro de 2018, para o cargo comissionado de Superintendente de Controle
Interno,

profissional

com

bacharelado

em

Ciências

Contábeis,

conforme

documentação trazida aos autos, com tudo não restou comprovado se o servidor
possui registro do conselho de classe especifico, tão pouco restou comprovado a
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atuação do mesmo na função já que constata-se, pelo parecer do Controle Interno,
que não houve atuação efetiva do servidor nomeado, pois o parecer é claro ao
afirmar que o Controle Interno do Município de Guaçuí não possui profissional e/ou
colaboradores com habilitação para realizar análise da prestação de contas anual,
restringindo a verificação apenas documental de alguns itens da Tabela Referencial 1
da IN TCEES 43/2017.
Observa-se que a presente irregularidade se manteve visto o apontamento feito nas
contas dos exercícios de 2016 Processo (TC 5559/2017) e 2017 (Processo TC
3269/2018).
Considerando que não houve a análise tão pouco a emissão de uma opinião
conclusiva sobre os demonstrativos contábeis.
Considerando a reincidência na manutenção da presente irregularidade nos
exercícios de 2016, 2017 e 2018.
Dessa forma, acompanho o entendimento da área técnica pela manutenção do
presente indicativo de irregularidade.

2.2 – Item 3.4.2 - RT 00383/2019 - Ausência de repasse da integralidade das
contribuições previdenciárias patronal e dos servidores, destinadas a cobertura
do déficit financeiro junto ao Fundo de Aposentadoria dos Servidores
Municipais.
No que tange a presente irregularidade nos termos da Defesa Justificativa
1140/2019-1 apresentada pela Responsável, extrai-se:
“Quanto à ausência do aporte para cobertura do desequilíbrio financeiro, o
Município de Guaçuí vem trabalhando para tentar procurar uma forma
juntamente com o Conselho do Instituto de Previdência – FAPS, com o
intuito de sanear essa situação que tanto preocupa a Administração, por se
tratar de complementação de remuneração para pagamento dos servidores
municipais.
O Poder Executivo Municipal está ciente da obrigatoriedade da cobertura de
eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, referente o
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pagamento dos benefícios previdenciários, bem como da insuficiência
financeira.
Cabe informar a este Tribunal de Contas que o Município não fez os
repasses e a quitações valores da complementação, porém está
contabilizando a dívida no passivo não circulante na conta contábil
22121010000 – Benefícios previdenciários a pagar.
Diante dos estudos feitos junto com a Presidente e atuário do FAPS, o Poder
Executivo fará reunião com Conselho Municipal do FAPS para delimitar
situação do Município, bem como fazer uma proposta de repasses dos
valores pendentes a serem pagos a partir do mês de novembro de 2019.
Compromete-se a Manifestante a enviar a cópia da ata da referida reunião,
bem como para que a mesma seja apensada junto à presente PCA.
Constitui fato notório que a situação previdenciária, não somente dos entes
públicos, mas também do regime geral, é um problema gravíssimo, exigindo
dos gestores públicos, como se observa, esforços no sentido de aprovação
de uma reforma que permita um maior equilíbrio do sistema.
Dessa forma, pede-se o afastamento da referida irregularidade”.

A situação previdenciária do município já é conhecida, a própria gestora admitiu em
sede de defesa, a existência da ausência de repasses para cobertura do déficit
financeiro do RPPS, embora alegue que realiza o registro contábil do passivo na
conta contábil 22121010000, de onde registrou-se em 31/12/2018 o saldo de R$
10.607.283,31 de benefícios previdenciários a pagar.
Com vistas a encontrar solução para o problema, informou que faria reunião com
Conselho Municipal do FAPS para delimitar situação do Município, e apresentar
proposta de repasses dos valores pendentes, a serem pagos a partir do mês de
novembro de 2019, contudo até a presente data não foi comprovada a realização da
referida reunião tão pouco o parcelamento da pendencia existente.
Portanto, acompanhando o entendimento técnico e Ministerial, mantenho a
irregularidade.
Cabe mencionar que a mesma irregularidade já fora evidenciada nas contas dos
exercícios de 2016, 2017 e agora 2018, conforme segue abaixo:
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Exercício 2016 - Processo 05559/2017 – R.T – 00994/2017- 4.
Descrição do achado

Responsável

Proposta de
encaminhamento

2.1 – Descumprimento do prazo de envio da
prestação de contas.
3.3.1 – Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a análise e emissão de uma opinião
conclusiva sobre os demonstrativos contábeis.
3.4.1.1 – Incompatibilidade na Contribuição
Previdenciária do Servidor (RPPS) indica distorção
nos resultados orçamentário e financeiro.
3.4.1.2
Incompatibilidade na contribuição
previdenciária patronal (RPPS) indica distorção
nos resultados orçamentário e financeiro, bem
como evidências do não pagamento da
integralidade das contribuições previdenciárias.
3.4.2.1 – Incompatibilidade na Contribuição
Previdenciária do Servidor (RGPS) indica distorção
nos resultados orçamentário e financeiro.
3.4.2.2 – Incompatibilidade na Contribuição
Previdenciária do Patronal (RGPS) indica distorção
nos resultados orçamentário e financeiro.

Vera Lúcia
Costa

Citação

Vera Lúcia
Costa

Citação

Vera Lúcia
Costa

Citação

Vera Lúcia
Costa

Citação

Vera Lúcia
Costa

Citação

Vera Lúcia
Costa

Citação

Exercício 2017 - Processo 03269/2018 – R.T – 00244/2018- 2.
Descrição do achado

Responsável

Proposta de
encaminhamento

Vera Lúcia Costa

CITAÇÃO

2.1 Descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas (passível de sanção por multa, art. 139 da Res.
261/2013).
3.1.12 Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e
o saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial. Base legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 105,
da lei federal 4.320/1964
3.3.1 Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a Prestação de Contas Anual. art. 135, § 4º e 138,
§ 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN
TCEES 34/2015.
3.4.1. Ausência de recolhimento da contribuição
patronal (RPPS) (arts 40 e 195, inciso II da Constituição
Federal)
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Dados extraídos em consulta ao sistema CidadES.

Ante o exposto fica evidenciado que as irregularidades elencadas maculam as
presentes contas, consubstanciando em grave infração à norma constitucional, legal
ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial, e assim nos termos do art. 80, III, da LC n. 621/12, resta a esta corte de
Contas, emitir parecer prévio pela rejeição das contas.
Em

razão

da

gravidade

das

inconsistências

evidenciadas,

acompanho

posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas.

III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanho posicionamento da área técnica e do Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que a Primeira Câmara aprove a seguinte minuta de
Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
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1. PARECER PRÉVIO TC-0044/2020:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão colegiada, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Guaçuí a
REJEIÇÃO da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Guaçuí,
exercício de 2018, sob a responsabilidade da Sra. Vera Lúcia Costa, nos termos do
art. 801, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012.
1.2 DETERMINAR a atual gestora, que realize, no exercício corrente, os ajustes
contábeis necessários, na conta de Dívida Ativa, em observância as Normas
Brasileiras de Contabilidade, conforme apontado no item 3.8.1 do Relatório Técnico
00383//2019.
1.3 Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/07/2020 – 13ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do
Carmo (relator) e Sebastião Carlos Ranna de Macedo.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

1

Art. 80. Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser:
III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.
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CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das Sessões
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