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desperdício de recursos públicos;
9.7 Providencie a designação formal de servidor ou comissão para 
o recebimento e atestação das mercadorias, mesmo quando não 
ocorre a formalização de instrumento contratual, em atendimento 
a legislação vigente;
10. Recomendar ao atual gestor do Hospital São Lucas – HSL 
que promova a melhoria no planejamento, previsão, coordenação e 
controle nas atividades do órgão, evitando as consequências legais.
11. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. 
Composição Plenária 
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros 
José Antônio Almeida Pimentel, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência, o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, 
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto 
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e a Conselheira 
Convocada Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano 
Vieira, Procurador-Geral.

Sala das Sessões, 15 de março de 2016.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL

Vice-Presidente no exercício da Presidência 
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA 

SILVA
Relator

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Convocada 
Fui presente:

DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões

PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios, 
nos termos 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 Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio 
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

PARECER PRÉVIO TC-012/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6746/2010 (APENSO: TC-1873/2009)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE  - JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO - VICTOR BELIZÁRIO COUTO (OAB-ES 12.606)
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2008 - 
PARECER PELA REJEIÇÃO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO 
– 1) CONHECER – PROVIMENTO PARCIAL – AFASTAR 
IRREGULARIDADES – 2) MANTER PARECER PELA REJEIÇÃO 
DAS CONTAS – 3) ARQUIVAR. 
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA 
PIMENTEL:
O presente feito cuida de Recurso de Reconsideração interposto 
pelo Sr. José Ricardo Pereira da Costa, Prefeito Municipal no 
exercício de 2008, inconformado com o teor do Parecer Prévio 
TC 042/2010, elaborado nos autos do Processo TC-1873/2009, 
fls. 2022/2026, em apenso, que trata da Prestação de Contas da 
Prefeitura Municipal de Piúma, referente ao exercício de 2008.
Na ocasião, o Parecer Prévio elaborado recomendou a rejeição das 
contas em razão das seguintes irregularidades:
Ausência de extratos bancários de encerramento do exercício e 
extrato bancário da conta 013.023.71-2 (Caixa Econômica Federal) 
sem demonstrar o saldo em 31.12.2008 – infringência do artigo 
127, inciso III, alínea “c”, da Resolução TC-182/2002; 
Divergência entre o saldo final das contas Bens Móveis, 
Almoxarifado e Bens Imóveis (apurado por este Tribunal) e o saldo 
final apresentado no Balanço Patrimonial e na Declaração Resumida 
da Movimentação – infringência aos artigos 85, 101 e 105 da Lei 
4.320/64; 
Saldo de bens em almoxarifado evidenciado no Balanço Patrimonial 
não demonstra fidelidade – ausência de controle rígido de toda 
movimentação dos bens em estoque – infringência ao artigo 127, 
inciso XI, da Resolução TC-182/2002;
Divergência nas Variações Patrimoniais, comprometendo a correta 
apuração do Saldo Patrimonial do exercício – infringência aos 
artigos 85, 100, 101 e 104 da Lei 4.320/64;
Não cumprimento do percentual mínimo de aplicação na 
remuneração dos Profissionais do Magistério – infringência ao artigo 
60, inciso XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal;

Não cumprimento do percentual mínimo de aplicação na Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino – infringência ao artigo 212, caput, 
da Constituição Federal.
Por meio do Termo de Notificação Nº 1050/2010, fl. 2027 do TC-
1873/2009, foi notificado o Sr. José Ricardo Pereira da Costa do 
Parecer Prévio TC-042/2010, acompanhando ao Termo cópia do 
mencionado Parecer. À fl. 2029, consta Aviso de Recebimento 
referente ao Termo de Notificação 1050/2010, assinado pela Sra. 
Sandra Viquett, datado de 18/06/2010, e juntado aos autos em 
29/06/2010. 
Em 28/07/2010, o Sr. José Ricardo Pereira da Costa interpôs o 
presente Recurso de Reconsideração, ao qual teve apensado os 
autos do TC-1873/2009, encaminhando-se em seguida a este 
gabinete.
Instada a se manifestar, a 8ª Controladoria Técnica verificando que 
a peça recursal tratava de matéria eminentemente contábil, enviou 
o feito à área técnica competente, com o intuito de proceder à 
análise dos novos documentos apresentados.
Encaminhados os autos à 5ª Controladoria Técnica, foi elaborada a 
Manifestação Contábil de Recurso MCR 6/2013, fls.100/115, 
que concluiu, in verbis:
As razões constantes no presente processo foram analisadas, 
resultando na opinião pela subsistência da deliberação emitida no 
Parecer Prévio 42/2010 para os seguintes itens: 
II – AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS (Art. 127, inciso III, 
alíneas “c” e “d” da Resolução TCEES 182/2002).
III – DIVERGÊNCIA NO ATIVO PERMANENTE (Base legal: Art. 85, 
101 e 103 da Lei 4.320/64).
IV – DECLARAÇÃO DE BENS EM ALMOXARIFADO – AUSÊNCIA DE 
CONTROLE DOS BENS EM ALMOXARIFADO (Base legal: Art. 85, 
101 e 103 da Lei 4.320/64, artigo 127, XI da resolução TC 182/02). 
VII – DESCUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO EM 
MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Base legal: 
art. 212 da Constituição da República de 1988).
Dando prosseguimento ao feito, retornaram os autos à 8ª 
Controladoria Técnica. Elaborou-se, então, a Instrução Técnica 
ITR 48/2013, fls. 117/119, que opinou pelo CONHECIMENTO 
do Recurso de Reconsideração, mas quanto ao mérito, no 
que diz respeito aos aspectos técnico-contábeis, corroborou a 
Manifestação Contábil de Recurso MTC 6/2013, pelo seu PARCIAL 
PROVIMENTO, e, diante das informações não providas, mantém a 
rejeição das contas do Chefe do Executivo do Município de Piúma, 
referente ao exercício de 2008. 
Ato contínuo, o processo seguiu para parecer do Ministério Público 
de Contas, que por meio do PPJC 2075/2013, fl. 120, de lavra do 
Procurador, Heron Carlos Gomes de Oliveira, encampando os termos 
da Manifestação Contábil de Recurso MTC 6/2013 e da Instrução 
Técnica ITR 48/2013, opinou pelo CONHECIMENTO do recurso e, 
quanto ao mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, corroborando o 
entendimento já externado por esta Corte, no Acórdão TC 042/2010 
(processo TC-1873/2009).
É o relatório.
VOTO 
TC 6746/2010
O presente feito cuida de Recurso de Reconsideração interposto 
pelo Sr. José Ricardo Pereira da Costa, Prefeito Municipal no 
exercício de 2008, inconformado com o teor do Parecer Prévio 
TC 042/2010, que rejeitou as Contas da Prefeitura Municipal de 
Piúma, referente ao exercício de 2008, em razão das seguintes 
irregularidades, sobre as quais passamos a nos manifestar.
Analisando as condições de admissibilidade do recurso, observa-
se o preenchimento dos mesmos, quanto ao cabimento e 
tempestividade, motivo pelo qual deve o recurso ser conhecido. 
Quanto ao mérito, passemos à análise das irregularidades apontadas 
e dos argumentos trazidos pelo recorrente. 
Ausência de extratos bancários de encerramento do 
exercício e extrato bancário da conta 013.023.71-2 (Caixa 
Econômica Federal) sem demonstrar o saldo em 31.12.2008 
– infringência do artigo 127, inciso III, alínea “c”, da 
Resolução TC-182/2002; 
Com relação a primeira irregularidade, o recorrente anexa extrato 
bancário da Conta nº 013.023.71-2 da Caixa Econômica Federal, 
que demonstra o saldo em 31.12.2008 no valor de R$ 99.050,35 
(noventa e nove mil, cinquenta reais e trinta e cinco centavos).
Analisando a documentação apresentada, a área técnica informa 
que o extrato foi apresentado, porém a comprovação do saldo 
das demais contas não foi efetuada, resultando, portanto, uma 
regularização apenas parcial quanto ao item. 
Com efeito, a irregularidade em questão apontava a ausência 
de comprovação de saldo bancário de 31/12/2008 das seguintes 
contas:
Banco Conta Tipo Saldo 
CEF 013.023.71-2 Aplicação R$ 99.050,35 
CEF 029.12-5 Corrente R$ 0,00 
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CEF 001.000-6 Corrente R$ 0,00 
CEF 023.71-2 Corrente R$ 0,00 
BB 14.613-7 Aplicação R$ 0,00 
BB 58.022-8 Aplicação R$ 0,00 
BB 6.417-3 Aplicação R$ 0,00 
Banestes 11.141.983 Aplicação R$ 0,00 
Banestes 1.1426.434 Aplicação R$ 0,00 
Extrai-se do recurso que apenas foi regularizada a situação da 
conta da Caixa Econômica Federal. Assim, mesmo diante de saldo 
zero para as demais contas, era necessária a apresentação do saldo 
comprobatório, motivo pelo qual a irregularidade permanece 
mantida. 
Divergência entre o saldo final das contas Bens Móveis, 
Almoxarifado e Bens Imóveis (apurado por este Tribunal) 
e o saldo final apresentado no Balanço Patrimonial e na 
Declaração Resumida da Movimentação – infringência aos 
artigos 85, 101 e 105 da Lei 4.320/64; 
e
 Saldo de bens em almoxarifado evidenciado no Balanço 
Patrimonial não demonstra fidelidade – ausência de 
controle rígido de toda movimentação dos bens em estoque 
– infringência ao artigo 127, inciso XI, da Resolução TC-
182/2002;
Para os dois itens apontados, o recorrente apresentou a mesma 
argumentação. Sustenta o recorrente que os valores que apresentam 
divergências entre a demonstração contábil e a declaração 
resumida referem-se a saldos de valores da Câmara Municipal e que 
integram a Prestação de Contas do Legislativo. Acrescenta ainda 
que a divergência verificada na Conta Almoxarifado no valor de 
R$ 8.102,00 (oito mil, cento e dois reais), refere-se a Bens Móveis 
da Secretaria de Educação, que se encontrava em Almoxarifado e 
que por equívoco dos membros da comissão, não apareceram na 
declaração resumida. 
Analisando a questão, conclui a área técnica, na MCR 6/2013, a 
qual acompanhamos na íntegra quanto a presente questão:
“De início, convém ressaltar que há diferenças também entre o 
cálculo efetuado pelo TCEES e o apresentado pelo Jurisdicionado, 
em função do saldo de partida (inicial). O TCEES adotou como 
saldo de partida os evidenciados ao final do exercício anterior 
(2007), conforme PCA pertinente. Ocorre que a PCA de 2007 
também recebeu parecer prévio pela rejeição (Decisão 22/09), 
o que motivou a interposição de recurso de reconsideração pelo 
interessado, ainda pendente de deliberação plenária, localizado 
nesta data na Secretaria do Ministério Público Especial de Contas. 
Naquele processo (TC 2818/2009) o jurisdicionado apresentou 
novo balanço patrimonial com outros saldos de 31/12/2007 para 
as contas de bens móveis, imóveis e almoxarifado. E neste recurso, 
novamente o jurisdicionado encaminhou outro balance com saldos 
iniciais (fls. 14-15) consistentes com os apresentados no recurso da 
PCA de 2007, TC 2818/2009, conforme se demonstra:
Saldo de 2007 Móveis Imóveis Almoxarifado 
PCA 2007 (TC 
1844/08, fl. 124) 

R$ 3.540.147,16 R$ 3.921.835,61 R$ 53.750,92 

Recurso PCA 
2007 (TC 
2818/09, fls. 94-
101) 

R$ 3.307.438,78 R$ 3.921.835,61 R$ 52.953,32 

Balancete 
Analítico (fls. 
14-15) 

R$ 3.307.438,78 R$ 3.921.835,61 R$ 52.953,32 

Ou seja, o problema pertence ao exercício de 2007 e foi tratado 
adequadamente em recurso pertinente (TC 2818/09, fls. 146), 
conforme reproduzido:
(...)
Desta forma, observa-se que os problemas do saldo de 2007 das 
contas do ativo permanente já estão sendo tratados no processo TC 
2818/09, inclusive com indicativo de irregularidade do item. Assim, 
a partir dos saldos das contas do ativo permanente constante no 
balanço patrimonial do recurso de reconsideração TC 2818/09 não 
há divergência a ser assinalada em 2008 entre “Nosso cálculo”, 
Anexo 14 e Balancete Anual.
Ressalva, entretanto, deve ser dada quanto à rubrica “Almoxarifado”, 
haja vista que no item I.1.2.7 da ITC 903/10 foi detectada falta 
de controle de toda a movimentação dos bens em estoque, bem 
como desconhecimento do saldo inicial, incorrendo em falta de 
fidedignidade do saldo final demonstrado no Balanço Patrimonial. 
Já em relação à declaração de inventário, o jurisdicionado alegou 
que se as diferenças são pertinentes à Câmara Municipal e à 
Secretaria de Educação. 
Desta forma, foi consultado o processo pertinente à PCA da CM 
de Piúma, exercício de 2008 (TC 1708/09, fls. 109), e os saldos 
alegados pelo recorrente não foram confirmados. Consta em tal 
processo que o saldo de bens móveis de 2008 da Câmara é de 
R$ 87.280,86 e não os R$ 240.110,08 informados; e o saldo de 
almoxarifado é de R$ 157,10 e não R$ 876,70. 

Portanto, regularização parcial.”
Com relação à ausência de controle de bens em almoxarifado, a área 
técnica aponta que foram apresentadas as mesmas justificativas, 
não havendo acréscimo de documentos ou informações suficientes 
para elidir a irregularidade, motivo pelo qual entendeu não saneado 
o apontamento. 
Efetivamente, a declaração de que foi realizado o inventário anual 
dos bens em almoxarifado deve apresentar a movimentação dos 
bens contendo a quantidade, o valor, o registro do saldo do exercício 
anterior e o saldo do exercício seguinte, o que não foi feito pelo 
recorrente, já que o mesmo encaminhou o demonstrativo sem o 
saldo do exercício anterior. 
Diante da regularização apenas parcial da inconsistência, deve a 
irregularidade apontada ser mantida. 
Divergência nas Variações Patrimoniais, comprometendo 
a correta apuração do Saldo Patrimonial do exercício – 
infringência aos artigos 85, 100, 101 e 104 da Lei 4.320/64;
Em sede recursal, o recorrente anexa novas peças para substituição 
no Balanço Patrimonial de 2007, as quais demonstram que o valor 
do Ativo Real Líquido de 2007 era de R$ 12.719.145,58 e não 
de R$ 12.456.605,68, afirmando que o Balanço Patrimonial que 
acompanhou a Prestação de Contas de 2007 possuía inconsistências 
que foram regularizadas. 
Analisando os documentos apresentados, concluiu a área técnica 
na Manifestação Contábil de Recurso, que o balancete foi acostado, 
conforme fls. 31. Consultando o proc. TC 2818/09, pertinente a 
recurso de reconsideração em face das PCA de 2007, observa-se 
apontamento indicando a mesma divergência (fls. 149), recebendo 
opinião da área técnica pela irregularidade do item. Ou seja, a 
divergência é proveniente de exercício anterior ao que está em 
análise, já tendo sito objeto de Rejeição das Contas, bem como de 
interposição de recurso. 
Desta forma, acompanhando o entendimento da área técnica 
necessário o afastamento do indicativo de irregularidade 
neste exercício, uma vez que o jurisdicionado já recebeu 
deliberação desfavorável desta Corte em exercício anterior, pelo 
mesmo motivo.
Não cumprimento do percentual mínimo de aplicação na 
remuneração dos Profissionais do Magistério – infringência ao 
artigo 60, inciso XII, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal;
Nesse ponto, o recorrente informa que foram feitos levantamentos 
para apuração do gasto com a remuneração dos profissionais do 
Magistério, informando que se apurou o percentual de gastos de 
65,32% (sessenta e cinco vírgula trinta e dois por cento). 
Em análise aos argumentos do recorrente, a área técnica concluiu 
que constatou-se às fls. 47-62 a comprovação de que o município 
arcou com despesas relacionadas à remuneração de profissionais 
cedidos pelo Estado em janeiro, fevereiro e março/08, cuja 
totalização ainda não havia sido computada por essa Corte de Contas 
em função de o jurisdicionado até então não ter encaminhado as 
informações, restando portanto, saneado o apontamento. 
Sem maiores considerações, diante das apurações realizadas 
pela a área técnica e a constatação da aplicação de 60,95% com 
gastos na remuneração do magistério, resta portanto, afastada a 
irregularidade.
Não cumprimento do percentual mínimo de aplicação na 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – infringência ao 
artigo 212, caput, da Constituição Federal.
No que tange à presente irregularidade, a ITC 903/10, elaborada 
na análise do processo de Prestação de Contas, concluiu que o 
Município aplicou a menor em manutenção e desenvolvimento 
do ensino o valor de R$ 351.171,59, correspondente a 2,38% da 
receita base de cálculo. 
Em sede recursal, afirma o recorrente que os levantamentos que 
foram realizados para o item anterior incluíram também este 
apontamento. Entende que a análise do TCEES não computou o 
INSS patronal dos professores e os gastos com os professores 
cedidos pelo Estado e ressarcidos pelo Município. 
Argumenta ainda que não está sendo observado o preceito do art. 
21 §2º da Lei 11.494/2011, que determina que o percentual de 
5% pode ser aplicado no primeiro trimestre do ano seguinte, bem 
como os restos a pagar não processados de 2008 e efetivamente 
processados em 2009.
Além disto, a contabilização de três entradas de recursos do 
transporte escolar foram contabilizados equivocadamente em 
receita com remuneração de depósitos bancários, fazendo com que 
o valor correto dos rendimentos seja R$ 30.737,07 e não os R$ 
125.907,07 que foram glosados. 
Analisando ar argumentações trazidas em sede recursal, a área 
técnica informa que a argumentação referente à aplicação do art. 
21 da Lei 11.494/2007 não procede. Isso porque, as disposições 
do referido artigo não desobriga o Município do cumprimento das 
disposições do artigo 212 da Constituição Federal. 
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Com efeito, o Município é obrigado a observar dois limites: 95% 
dos recursos do Fundeb aplicados dentro do exercício e 25% da 
receita de impostos e transferências aplicadas em manutenção e 
desenvolvimento do ensino – MDE. 
Sobre o tema, este Tribunal de Contas possui Resolução 238/2012 
disciplinando a matéria:
Art. 24 Os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, 
deverão ser utilizados pelo Estado e pelos Municípios, no exercício 
financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas 
como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação 
básica pública. 
§ 1º Os recursos poderão ser aplicados pelo Estado e pelos 
Municípios indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de 
estabelecimento de ensino da educação básica nos seus respectivos 
âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 
3º do art. 211 da CF. 
§ 2º Considerar-se-ão efetivamente aplicadas, respeitando-se 
o princípio contábil fundamental da competência, as despesas 
efetivamente empenhadas e liquidadas no exercício, pagas até o 
seu encerramento ou que possuam correspondente lastro financeiro 
para o seu pagamento na conta bancária do Fundo. 
§ 3º As despesas inscritas em restos a pagar processados com 
insuficiência de correspondente disponibilidade financeira vinculada 
ao Fundo, mesmo que pagas em exercícios subseqüentes, não 
serão consideradas para efeito do disposto no caput do artigo 24. 
§ 4º Os restos a pagar processados do Fundo cancelados no 
exercício corrente, cujos valores já tenham sido considerados 
nos respectivos exercícios de inscrição, deverão ser deduzidos da 
despesa no mesmo exercício. 
§ 5º Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta 
dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, 
poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício 
imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito 
adicional e registro em fonte específica. 
§ 6º Considera-se recursos utilizados, conforme parágrafo 5.º do 
art. 24, as despesas efetivamente empenhadas, liquidadas e pagas 
no 1º trimestre controladas em fonte de recurso específica. 
§ 7º A utilização da faculdade prevista no parágrafo 
5º do art. 24 não isenta o Estado nem os Municípios da 
obrigatoriedade da aplicação dos 25% da receita resultante 
de impostos e transferências, na forma prevista no art. 212 
da CF. (grifamos)
Além disso, conforme apontado pela área técnica, observando-se 
a documentação de fls. 68-82, verifica-se que o que houve foi a 
liquidação de restos a pagar de 2007 dentro do exercício de 2008, 
de forma que não se cuida de aplicação do §2º do art. 21 da Lei 
11.494/2007. 
Assim, somente podem ser computadas em manutenção e 
desenvolvimento do ensino as despesas efetivamente empenhadas 
e liquidadas no exercício, conforme disposição expressa da 
Resolução 238/12, em seu artigo 23 que assim disciplina: 
Art. 23 Para apuração do limite constitucional de que 
trata o art. 212, da CF, considerar-se-ão efetivamente 
aplicadas, respeitando-se o princípio contábil fundamental 
da competência, as despesas efetivamente empenhadas e 
liquidadas no exercício, pagas até o seu encerramento ou que 
possuam correspondente lastro financeiro para o seu pagamento 
nas contas bancárias específicas da educação. 
§ 1º As despesas inscritas em restos a pagar processados 
com insuficiência de correspondente disponibilidade 
financeira vinculada à educação, mesmo que pagas em 
exercícios subseqüentes, não serão consideradas para efeito 
do disposto no caput do artigo 23. 
§ 2º Os restos a pagar processados cancelados no exercício corrente, 
cujos valores já tenham sido considerados no percentual mínimo 
de aplicação dos respectivos exercícios de inscrição, deverão ser 
deduzidos da despesa no mesmo exercício.
Em relação à glosa dos rendimentos financeiros serem de R$ 
30.737,07 e não de R$ 125.907,07, o referido ajuste já foi 
considerado quanto da elaboração da ITC 903/2010 nos autos 
do processo de Prestação de Contas, TC 1873/2009. No entanto, 
mesmo após os cálculos efetuados, permanece o déficit de R$ 
182.370,52 (cento e oitenta e dois mil, trezentos e setenta reais 
e cinquenta e dois centavos), correspondentes a 1,24% da receita 
base de cálculo. 
Dessa forma, entendemos pela manutenção da irregularidade 
apontada. 
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, acompanhando integralmente o entendimento 
da área técnica e do Ministério Público de Contas, somos pelo 
CONHECIMENTO do presente recurso e pelo seu PARCIAL 
PROVIMENTO, apenas para afastar as irregularidades apontadas 

nos itens 4 e 5 do presente Voto, mantendo-se no entanto, a 
emissão de Parecer Prévio pela REJEIÇÃO DAS CONTAS em razão 
das irregularidades 1,2,3 e 6 do presente. 
É como voto.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6746/2010, 
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo, em sessão Plenária realizada no dia oito de 
março de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto 
do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1.Conhecer do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, 
dar-lhe parcial provimento para afastar as irregularidades 
apontadas nos itens 4 e 5 nos termos do voto do Relator; 
2.Manter o Parecer pela rejeição das contas do Sr. José Ricardo 
Pereira da Costa, Prefeito Municipal de Piúma no exercício de 2008;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado. 
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de apreciação os Senhores Conselheiros 
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, José Antônio Almeida 
Pimentel, Relator, Domingos Augusto Tafner, Rodrigo Flávio Freire 
Farias Chamoun e Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. 
Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em 
substituição ao Procurador-Geral.

Sala das Sessões, 08 de março de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

Relator 
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA

Em substituição
Fui presente:

DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao 

Procurador-Geral 
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR

Secretário-Geral das Sessões 

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]

ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos 
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, 
encontrando-se os autos 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-1758/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6964/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - AUDITORIA ORDINÁRIA 
RESPONSÁVEIS  - IVAN LAUER, SOCIEDADE 
BENEFICENTE SÃO CAMILO, EeL PRODUÇÕES DE SOFTWARE 
LTDA., ASSOCIAÇÃO CENTRAL DA SAÚDE ALTERNATIVA DO 
ESPÍRITO SANTO E FERRARI PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E 
SOCIAIS LTDA.
ADVOGADOS - JOSÉ CARLOS SAID (OAB-ES 5.524), IZIDIO 
LOPES NETO (OAB/ES 15606), JOSÉ ANTONIO BALIEIRO 
LIMA (OAB/SP 103745), MARCELO DE CARVALHO BOTTALLO 
(OAB/SP 99500), LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA (OAB/SP 
142961), VALMIR SILVA COUTINHO GOMES (OAB/ES 7556), 
FERNANDA AUGUSTA DA SILVA LEITE TARGUETA (OAB/ES 
14724), MAYKE MEYER MIERSTSCHINK DE JESUS (OAB/ES 
18257), ISADORA MIRANDOLA LÁZARO (OAB-ES 23.711) E 
MICHEL GERMANO DE BRITO (OAB/SP 291.987) 
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - AUDITORIA 
ORDINÁRIA (EXERCÍCIO DE 2008) - REJEITAR 
PARCIALMENTE AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS 
APRESENTADAS PELOS RESPONSÁVEIS - MULTA PARA O SR. 
IVAN LAUER - ARQUIVAR. 
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM 
SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA: 


