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ITC 7181/2013, fls. 988/993, onde foi afastado o indicativo de 
irregularidade inicialmente proposto, após minuciosa análise 
das justificativas e documentações apresentadas pela defesa. Ao 
final, verificou-se que, o Executivo repassou ao Legislativo o valor 
de R$ 2.338.000,00, observando os limites constitucionais de não 
repassar valor maior que o percentual da sua receita anterior (que 
foi R$ 2.433.905,43), e de não repassar valor menor que o fixado 
no orçamento para o Legislativo no exercício de 2011 (que foi R$ 
2.302.000,00). Assim, após a reavaliação dos cálculos, conforme 
demonstrado na ICC 245/2013, não houve infringência ao inciso 
I, § 2º, do artigo 29-A da CFR/88. Considerando que, a presente 
Prestação de Contas relativa ao exercício financeiro de 2011, após 
a apresentação dos documentos necessários a sua consolidação, 
bem como das justificativas e documentos complementares 
apresentados pelo responsável, Sr. Wanzete Kruger, foram 
consideradas Regulares pelos técnicos deste sodalício, não se 
vislumbrando subsistência de quaisquer ocorrências que pudessem 
comprometer a sua regularidade;Considerando que, foi observado 
o limite máximo de Despesas com Pessoal e observados os limites 
mínimos de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, 
assim como quanto ao pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-
Prefeito, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme 
análise procedida pela área técnica, constatando-se, por fim, que 
foram observados os limites constitucionais e legais no município 
de Domingos Martins;Considerando que, quanto à gestão fiscal 
do município não foi formalizado nenhum processo relacionado ao 
descumprimento de prazos de encaminhamento dos relatórios, bem 
como foram observados e cumpridos os gastos com Remuneração 
dos Profissionais do Magistério; em Ações e Serviços Públicos de 
Saúde; Considerando que os demonstrativos contábeis e financeiros 
foram considerados regulares pela análise feita através da ICC 
245/2013; Considerando, ainda, que o Ministério Público Especial de 
Contas, às fls. 996/997, bem como a área técnica, através da ICC 
245/2013 e ITC 7181/2013, opinaram no sentido que fosse emitido 
parecer pela aprovação das presentes contas;Diante disso, encampo 
os fundamentos e conclusões explicitadas pelo setor técnico e pelo 
digno Representante Ministerial, tornando-os parte integrante do 
presente voto.
Pelo exposto, VOTO no sentido de que seja emitido PARECER 
PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO 
das Contas de responsabilidade do Senhor Wanzete Kruger, 
Prefeito Municipal de Domingos Martins, relativas ao exercício de 
2011, nos termos do art. 80, inciso I, da Lei Complementar nº 
621/2012, c/c o art. 132, inciso I da Resolução TC-261/13. 
Arquive-se após o trânsito em julgado.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2010/2012, 
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito de 
março de dois mil e quatorze, à unanimidade, recomendar à Câmara 
Municipal de Domingos Martins a aprovação da Prestação de Contas 
Anual da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, referente ao 
exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Wanzete Krüger, 
Prefeito Municipal à época, arquivando-se os presentes autos, após 
o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro 
José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros 
Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida 
Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio 
Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio 
Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio 
da Silva. Presente, ainda, o Dr.. Luis Henrique Anastácio da Silva, 
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 18 de março de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões

PARECER PRÉVIO TC-007/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2818/2009 (APENSOS: TC-1844/2008 E TC-
2578/2008) 
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTO - JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO- SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB-ES Nº 3.462),
 FERNANDO ALVES AMBRÓSIO (OAB-ES Nº 4.508) E 
VITOR RIZZO MENECHINI (OAB-ES Nº 10.918)
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIÚMA - EXERCÍCIO DE 2011 - PREFEITO: JOSÉ RICARDO 
PEREIRA DA COSTA - CONTAS IRREGULARES - PARECER PELA 
REJEIÇÃO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - PROVIMENTO 
PARCIAL - REFORMULAR PARECER PRÉVIO TC-022/2009 - 
REJEIÇÃO. 
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS 
CHAMOUN:
1. RELATÓRIO
Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo 
Senhor José Ricardo Pereira da Costa, na qualidade de Prefeito do 
Município de Piúma, no exercício de 2007, em face do Parecer Prévio 
TC-022/2009 constante do processo TC nº 1844/2008 fls.1417/1421, 
que recomenda a rejeição das contas apresentadas pelo recorrente, 
tendo em vista as seguintes irregularidades:
1. Ausência de Motivação para o cancelamento de Dívida Ativa 
(NOTIFICAÇÃO). Infrigência: Artigo 127, X, “d” da Resolução TC 
182/02;
2. Divergência entre os valores dos Créditos Adicionais evidenciados 
nos Decretos e no Anexo 11. Infrigência: Artigos 85 e 101 da Lei 
4320/64;
3. Divergências na apuração do Saldo Financeiro do exercício de 
2007. Infrigência: Artigos 85, 101 e 103 da Lei 4320/64;
4. Divergência no saldo final do Ativo Financeiro em diversos 
demonstrativos. Infrigência: Artigos 85, 101 e 105 da Lei 4320/64;
5. Divergência na conta Bens Móveis, Imóveis e Almoxarifado 
entre o saldo final apurado e os valores demonstrados no Balanço 
Patrimonial e no Relatório Resumido da Movimentação. Infrigência: 
Artigos 85, 101 e 105 da Lei 4320/64;
6. Declaração de Bens Patrimoniais não evidencia de forma detalhada 
as incorporações, baixas. Infrigência: Artigo 127, IX da Resolução 
TC 182/02;
7. Declaração de Bens em Almoxarifado não apresenta a 
movimentação dos bens com a quantidade e o valor. Infrigência: 
Art. 127, X I da Res TC 182/02;
8. Divergência no montante da Dívida Ativa Recebida entre o 
Relatório de Dívida Ativa e o anexo XV. Infrigência: Artigos 85 e 104 
da Resolução TC 182/02;
9. Cancelamento de Dívida Ativa. Infrigência: Artigo 14, Caput e 
incisos I e II da Lei Complementar nº 101/00;
10. Divergência entre o Balancete Analítico e outros demonstrativos 
no que se refere aos Restos a Pagar não processados. Infrigência: 
Artigos 85 e 101 da Lei 4320/64;
11. Cancelamento de Restos a Pagar sem os mesmos estarem 
prescritos. Infrigência: Artigo 45, § 2º da Constituição Estadual e 
artigo 105, § 3º da Lei 4.320/64; e
12. Inconsistências na apuração do ativo real líquido. Artigo 85, 100, 
101, 104 e 105 da Lei 4320/64
Por se tratar de matéria atinente à área contábil, os autos foram 
enviados à 5ª Controladoria Técnica, tendo sido apreciado conforme 
a Manifestação Contábil de Recurso – MCR 1/2012 (fls. 136/152) 
que concluiu por afastar as irregularidades de itens 2, 3, 4 e 10 
e manter as irregularidades dos itens 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, 
conforme a seguir:
III – CONCLUSÃO
Examinou-se o presente Recurso de Reconsideração interposto pelo 
Sr. JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA, que trata da Prestação de 
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Piúma, exercício de 
2007.
Da análise efetuada concluí-se que os novos documentos 
e argumentos apresentados pelo Recorrente foram 
insuficientes para sanear todas as irregularidades que deram 
causa à emissão do Parecer Prévio TC-022/2009, (Processo TC 
1844/08, fls. 1417-1421) pela REJEIÇÃO das contas da Prefeitura 
Municipal de Piúma, exercício de 2007, tendo em vista a persistência 
das seguintes irregularidades:
1. Ausência de Motivação para o cancelamento de Dívida Ativa
(NOTIFICAÇÃO). Infrigência: Artigo 127, X, “d” da Resolução TC 
182/02;
2. Divergência na conta Bens Móveis, Imóveis e Almoxarifado 
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entre o saldo final apurado e os valores demonstrados no Balanço 
Patrimonial e no Relatório Resumido da Movimentação. Infrigência: 
Artigos 85, 101 e 105 da Lei 4320/64;
3. Declaração de Bens Patrimoniais não evidencia de forma detalhada 
as incorporações, baixas. Infrigência: Artigo 127, IX da Resolução 
TC 182/02;
4. Declaração de Bens em Almoxarifado não apresenta a 
movimentação dos bens com a quantidade e o valor. Infrigência: 
Art. 127, X I da Res TC 182/02;
5. Divergência no montante da Dívida Ativa Recebida entre o 
Relatório de Dívida Ativa e o anexo XV. Infrigência: Artigos 85 e 104 
da Resolução TC 182/02;
6. Cancelamento de Dívida Ativa. Infrigência: Artigo 14, Caput e 
incisos I e II da Lei Complementar nº 101/00;
7. Cancelamento de Restos a Pagar sem os mesmos estarem 
prescritos. Infrigência: Artigo 45, § 2º da Constituição Estadual e 
artigo 105, § 3º da Lei 4.320/64; e 
8. Inconsistências na apuração do ativo real líquido. Artigo 85, 100, 
101, 104 e 105 da Lei 4320/64Posteriormente, a 8ª Controladoria 
Técnica manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento, 
conforme a Instrução Técnica de Recurso – ITR 3/2013 (fls. 
239/243), mantendo-se a recomendação pela REJEIÇÃO das 
contas.Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de 
Contas, este acompanhou a área técnica, conforme Manifestação 
PPJC – 1041/2013, às fls. 247, da lavra do Em. Procurador Heron 
Carlos Gomes de Oliveira, que opinou pelo conhecimento e não 
provimento, mantendo-se a recomendação de rejeição das Contas 
da Prefeitura Municipal de Piúma, referentes ao exercício de 2007.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo encontra-se 
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, 
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.O Recurso 
é próprio e tempestivo e, uma vez preenchidos, os requisitos de 
admissibilidade do recurso, dele conheço.Relativamente aos itens 
1, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, os quais tanto a Área Técnica quanto o 
Ministério Público Especial de Contas mantiveram como irregulares, 
passo a analisá-los individualmente.
2.1. Ausência de Motivação para o cancelamento de Dívida 
Ativa e a Renúncia da Receita
Base Legal: Artigo 127, X, “d” da resolução TC 182/2002 e Artigo 
14, Caput e incisos I e II da Lei Complementar nº 101/00Na análise 
da Prestação de Contas Anual a área técnica constatou a ausência 
de documentação que comprovasse a legalidade e motivação para 
o cancelamento da dívida ativa que suscitou a questão da renúncia 
de receita precedida de estudo e planejamento, demonstrando as 
consequências sobre a arrecadação e as medidas de compensação.
O responsável em sua defesa alega não ter havido renúncia de 
receita, pois o cancelamento de R$ 2.504.527,78 foi precedido 
de minucioso estudo e planejamento.Ainda afirma que no período 
de 1997 a 2006 a contabilidade efetuava as baixas apenas pelo 
pagamento, enquanto que o setor de tributação realizava a baixa 
por pagamento e pela prescrição.
Destaca o recorrente que ao assumir o mandato de prefeito em 
2007, devido o afastamento do prefeito anterior, sendo uma das 
motivações a ausência de documentação que comprovassem as 
baixas na dívida ativa, solicitou aos setores de contabilidade e 
tributação um levantamento dos débitos existentes, onde ficou 
constatado que as baixas não estavam precedidas de documentação 
comprobatória.Por fim, afirma que na Prestação de Contas Anual 
do exercício de 2008 não mais existem as divergências aqui 
apresentadas.Na Instrução Técnica Conclusiva a área técnica 
manteve a irregularidade pela ausência dos seguintes documentos: 
Estudo e Planejamento da Renúncia de Receita; Demonstrativo da 
Dívida Ativa, Tributária e Não Tributária em conformidade com o 
art. 127, inciso X da Resolução TC 182/2002 e Relatório do Setor 
de Tributação contendo os valores inscritos em Dívida Ativa em 
31/12/2007 compatível com o Balanço Patrimonial.Assiste razão a 
área técnica, pois o gestor cancelou receita de Dívida Ativa no valor 
de R$ 2.504.527,78, correspondente a 15,04% do total do Ativo da 
Prefeitura e não trouxe os documentos legais que dessem suporte a 
tal procedimento:
Diante dos fatos, acompanho o entendimento da área técnica e 
mantenho a irregularidade.
2.2. Divergência na conta Bens Móveis, Imóveis e 
Almoxarifado entre o saldo final apurado e os valores 
demonstrados no Balanço Patrimonial e no Relatório 
Resumido da Movimentação
Base Legal: Artigos 85, 101 e 105 da Lei 4320/64.
Declaração de Bens Patrimoniais não evidencia de forma 
detalhada as incorporações, baixas.

Base Legal: Artigo 127, IX da Resolução TC 182/02.
Declaração de Bens em Almoxarifado não apresenta a 
movimentação dos bens com a quantidade e o valor.
Base Legal: Art. 127, X I da Res TC 182/02.
Na análise da Prestação de Contas Anual a área técnica verificou 
divergência na composição das contas dos Bens Patrimoniais e a 
comparação dos valores apresentados no Balanço Patrimonial, no 
Relatório Resumido da Movimentação e nas Declarações de Bens 
Patrimoniais e em Almoxarifado.Cabe salientar que quanto à correta 
mensuração dos bens patrimoniais e seus ajustes, esta Corte de 
Contas vem relevando a irregularidade, até o exercício de 2010, 
com amparo na Resolução TC 221/2010.Dessa forma, entendo que 
a presente irregularidade não tem o condão de macular as contas do 
gestor, de modo que a relevo nesta oportunidade e determino ao 
gestor que implemente a avaliação e regularização dos bens públicos 
quanto ao inventário e seus registros contábeis conforme prazos e 
normas estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público e da Resolução TC 258/2013 que dispõe sobre orientação 
e fiscalização das questões patrimoniais nos jurisdicionados deste 
Tribunal de Contas.
2.3. Dívida Ativa Recebida diverge do Relatório de Dívida 
Ativa e do Anexo XV
Base Legal: Artigos 85 e 104 da Resolução TC 182/02
Na análise da Prestação de Contas Anual a área técnica verificou 
divergência de R$ 401.947,15 entre a Dívida Ativa Recebida 
demonstrada no Anexo XV, Anexo II e seu respectivo Relatório.O 
recorrente apresentou novo Anexo 2 no valor de R$ 401.947,15. 
Entretanto, a área técnica manteve a irregularidade pela ausência do 
Relatório de Dívida Ativa Recebida.Assiste razão a área técnica, pois 
o gestor não encaminhou o Relatório de Dívida Ativa Recebida e o 
Demonstrativo das Variações Patrimoniais que é o relatório específico 
para a evidenciação desta receita está incompleto, não permitindo 
que se verifique o valor da receita.Entretanto, verifiquei que o total 
da dívida ativa recebida no exercício de 2007 está evidenciado no 
Anexo II e no Balancete Analítico Contábil Simplificado no valor de 
R$ 401.947,15. Estes demonstrativos suprem a ausência daqueles 
acima relacionados, pois o total da receita arrecadada demonstrada 
no Anexo II e no Balancete Contábil confere com o apresentado 
no Balanço Orçamentário e no Balanço Financeiro, demonstrando 
conformidade entre os relatórios.
Diante disso, afasto a irregularidade.
2.4. Cancelamento de Restos a Pagar sem os mesmos estarem 
prescritos
Base Legal: Artigo 45, § 2º da Constituição Estadual e artigo 105, 
§ 3º da Lei 4.320/64.Na análise da Prestação de Contas Anual a 
área técnica constatou que houve cancelamento de restos a pagar 
processados não prescritos no valor de R$ 98.293,98.O gestor não 
apresentou justificativas sobre este item e por este motivo a área 
técnica manteve a irregularidade.Verifiquei que o gestor encaminhou 
documentação complementar à Prestação de Contas Anual (Processo 
TC 1844/2008 – fls 945/957) apresentando a relação dos Restos 
a Pagar Processados e o Decreto Municipal 115/2007 que autoriza 
o cancelamento de todos os restos a pagar processados e não 
processados anteriores ao exercício de 2006 conforme artigo 10 do 
referido decreto.No artigo 11 do Decreto 115/2007 ficou demonstrado 
que caso haja reclamação por parte do fornecedor a ausência do 
recebimento do resto a pagar este será atendido no exercício que for 
reconhecido, conforme segue:Art. 11. O pagamento que vier a ser 
reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma 
deste decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da 
lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta 
finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.
Diante dos fatos, não vejo razão em manter a irregularidade, visto 
que estão apresentados os documentos e o amparo legal para a 
realização do cancelamento dos Restos a Pagar e que, se reclamado 
pelo fornecedor, este será quitado, não havendo prejuízo a terceiros.
2.5. Inconsistências na apuração do Ativo Real Líquido.
Base Legal: Artigo 85, 100, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/64.
Na análise da Prestação de Contas Anual ficou evidenciado 
divergência na composição do Ativo Real Líquido no valor de R$ 
262.539,90.
O gestor informa que se trata da não consolidação do Ativo 
Real Líquido da Câmara e que encaminhou Balancete e Balanço 
Patrimonial consolidados, cujo valor correto do saldo do Ativo Real 
Líquido de 2006 é de R$ 9.947.912,87.A área técnica não aceitou as 
alegações da defesa, visto que ao verificar as Prestações de Contas 
da Câmara e da Prefeitura constatou-se a correta consolidação das 
contas e que o gestor apenas alterou o saldo inicial da conta Ativo 
Real Líquido demonstrado no Balancete Analítico do Exercício de 
2007.O Ativo Real Líquido ou Patrimônio Líquido representa o valor 
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residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus 
passivos, por consequência, como a composição das contas do ativo 
permanente estão com divergências, logo, o resultado do Ativo Real 
Líquido também refletem estas diferenças.
Como esta Corte de Contas vem relevando as divergências apuradas 
no Patrimônio e determinando que o gestor regularize as contas de 
acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público e da Resolução TC 25/2013, entendo que a composição do 
Ativo Real Líquido será regularizada quando dos ajustes das contas 
do ativo permanente.Verifiquei, ainda, que a referida divergência 
foi apontada nos exercícios de 2008 e 2009, entretanto, em 2009 
a área técnica não apontou como irregularidade, por ser reflexo do 
resultado das contas do patrimônio.Diante dos fatos expostos, afasto 
a irregularidade por entender que a composição da conta Ativo Real 
Líquido é reflexo da composição das contas do patrimônio e que 
aquela será regularizada quando estas também forem evidenciadas 
corretamente.
3. CONCLUSÃO
Neste sentido, divergindo parcialmente das manifestações da Área 
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que 
seja aprovada a decisão que ora submeto ao Colegiado:
I – pelo CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração interposto 
pelo Sr. José Ricardo Pereira da Costa, na qualidade de Prefeito de 
Piúma durante o exercício de 2007;
II - pelo PROVIMENTO PARCIAL do Recurso, afastando as 
seguintes irregularidades constantes deste voto:
2.2. Divergência na conta Bens Móveis, Imóveis e 
Almoxarifado entre o saldo final apurado e os valores 
demonstrados no Balanço Patrimonial e no Relatório 
Resumido da Movimentação
Base Legal: Artigos 85, 101 e 105 da Lei 4320/64.
Declaração de Bens Patrimoniais não evidencia de forma 
detalhada as incorporações, baixas.
Base Legal: Artigo 127, IX da Resolução TC 182/02.
Declaração de Bens em Almoxarifado não apresenta a 
movimentação dos bens com a quantidade e o valor.
Base Legal: Art. 127, X I da Res TC 182/02.
2.3. Dívida Ativa Recebida diverge do Relatório de Dívida 
Ativa e do Anexo XV
Base Legal: Artigos 85 e 104 da Resolução TC 182/02
2.4. Cancelamento de Restos a Pagar sem os mesmos estarem 
prescritos
Base Legal: Artigo 45, § 2º da Constituição Estadual e artigo 105, 
§ 3º da Lei 4.320/64.
2.5. Inconsistências na apuração do Ativo Real Líquido.
Base Legal: Artigo 85, 100, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/64.
III – pela manutenção da seguinte irregularidade, culminando com 
o Parecer Prévio pela rejeição das contas:
2.1. Ausência de Motivação para o cancelamento de Dívida 
Ativa e a Renúncia da Receita
Base Legal: Artigo 127, X, “d” da resolução TC 182/2002 e Artigo 
14, Caput e incisos I e II da Lei Complementar nº 101/00
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2818/2009, 
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quatro de fevereiro 
de dois mil e catorze, à unanimidade preliminarmente, conhecer 
do Recurso de Reconsideração, e, no mérito, por maioria, dar-lhe 
provimento parcial, reformulando o Parecer Prévio TC-022/2009, 
para excluir as irregularidades constantes dos itens 2.2, 2.3, 2.4 e 
2.5, mantendo-se a irregularidade constante do item 2.1 - Ausência 
de Motivação para o cancelamento de Dívida Ativa e a Renúncia da 
Receita, mantendo-se, por conseguinte, a Rejeição das contas, nos 
termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias 
Chamoun. Parcialmente vencidos o Conselheiro Sebastião Carlos 
Ranna de Macedo, que acompanhou a área técnica e o Ministério 
Público de Contas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros 
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias 
Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sergio 
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio 
Manoel Nader Borges, e o Conselheiro em substituição Marco Antonio 
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, 
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral 
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente 
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-
Geral
 Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões 

[Outras Decisões - Plenário]

DECISÃO TC-1921/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7512/2011
ASSUNTO - REQUERIMENTO
REQUERIMENTO – INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONHECER – RETORNAR À 
SEGEX.
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, por maioria, em 
sua 9ª sessão ordinária, nos termos do voto-vista do Conselheiro 
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, encampado pelo Relator, 
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, conhecer do expediente 
como Representação, retornando os autos à área técnica para 
a verificação da existência, ou não, de irregularidade nos atos 
normativos expedidos pela Câmara Municipal de Aracruz, ou outro 
encaminhamento quanto à adequada instrução dos autos, caso 
a documentação colacionada não seja suficiente à análise ora 
solicitada e à consequente elaboração de Instrução Técnica Inicial.
Parcialmente vencido o Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto 
que votou apenas pela citação neste momento processual.
Sala das Sessões, 01 de abril de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente

DECISÃO TC – 1920/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO – TC – 8434/2013
ASSUNTO – CONSULTA
CONSULTA - INTERESSADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO – RESPONSÁVEL: JOÃO CARLOS 
LORENZONI – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre 
consulta que lhe seja formulada, conforme artigo 1º, inciso XXIV, da 
Lei Complementar nº 621/2012.
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em 
sua 9ª sessão ordinária, nos termos do voto do Relator, Conselheiro 
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que integra esta Decisão, não 
conhecer da presente Consulta por estarem ausentes os requisitos 
de admissibilidade previsto no artigo 122, caput, § 1º, I e V da Lei 
Complementar 621/2012.
DECIDE, ainda, arquivar os presentes autos dando-se ciência desta 
Decisão ao consulente.
Sala das Sessões, 1º de abril de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]

ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos 
termos do artigo 161-A da Resolução TC nº 182/2002 (Regimento 
Interno), com a redação dada pela Resolução TC nº 224/2010, 
DOE 20.12.2010, para fins do artigo 66, parágrafo único, da Lei 
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos disponíveis 
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no 
sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

ACÓRDÃO TC-147/2014 - PRIMEIRA CÂMARA












