
ACÓRDÃO TC-1230/2014 - PLENÁRIO 
 

 

PROCESSO              - TC-2751/2013 

JURISDICIONADO   - CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

ASSUNTO                 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE 2012) 

RESPONSÁVEL       - FABRÍCIO GANDINI AQUINO 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE 2012) - 1) 

REGULAR - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÃO - 3) 

ARQUIVAR.  

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL: 

 

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de 

Vitória, referente ao exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do Sr. 

Fabrício Gandini Aquino, Presidente da Câmara no exercício em análise.  

 

A 4ª Secretaria de Controle Externo, através de sua Instrução Técnica Inicial ITI 

1010/2014, fl. 258, diante ao que foi apontado no Relatório Técnico Contábil RTC 

282/2014, de fls. 240/252 mais anexos, sugeriu a citação do Sr. Fabrício Gandini 

Aquino, para apresentar justificativas que entendesse necessárias em razão da 

inconsistência relacionada à Ausência do detalhamento dos remanejamentos de 

recursos orçamentários realizados – inobservância ao disposto nos artigos 165, § 8º, 

167, inciso VI, da Constituição Federal. 

 

Conforme o Termo de Citação Nº 1741/2014, fl. 261, o responsável foi devidamente 

citado, comparecendo aos autos através de justificativas e documentação 

apresentada pela Sra. Thyara Carvalho Faria Damasceno, Diretora Geral da Câmara 

Municipal de Vitória, fls. 264/319.  
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Ato contínuo, o feito foi remetido à 4ª Secretaria de Controle Externo, que analisando 

a defesa apresentada, elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC 179/2014, 

fls. 323/327, onde foram acolhidas as justificativas apresentadas, considerando 

afastado o indicativo de irregularidade inicialmente apontado no RTC 282/2014. 

Evidenciando, assim, diante ao que preceitua a legislação em vigor, a regularidade 

das presentes contas, no que diz respeito ao aspecto técnico contábil ora 

analisado. Por fim, recomenda ao gestor que verifique as causas da manutenção do 

saldo de R$ 9.756,73 (nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três 

centavos) de contas da Dívida Flutuante, por mais de um exercício, bem como tome 

providências para regularizar a referida situação.  

 

Os autos foram, então, encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises 

Conclusivas – NEC, que por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 

8640/2014, fls. 329/330, manifestou-se conclusivamente nos seguintes termos: 

 

Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 179/2014 e 

diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 

nº 261/2013, conclui-se opinando por Julgar REGULARES as contas do 

senhor Fabrício Gandini Aquino – Presidente, frente à Câmara 

Municipal de Vitória, no exercício de 2012, na forma do inciso I do artigo 

84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao 

responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal. 

 

Por oportuno sugere-se RECOMENDAR ao gestor, para que:  

 

- Verifique as causas da manutenção do saldo de R$ 9.756,73 (nove mil, 

setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos) de contas 

da Dívida Flutuante, por mais de um exercício, bem como tome 

providências para regularizar a referida situação. 

 

O Ministério Público Especial de Contas, à fl. 332, através da lavra do Procurador 

Heron Carlos Gomes de Oliveira, subscreve a proposição do NEC, constante da 

Instrução Técnica Conclusiva ITC 8640/2014.  
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É o breve relatório. 

                     

VOTO 

 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 

2012 da Câmara Municipal de Vitória, sob a responsabilidade do Sr. Fabrício 

Gandini . 

  

Ressalte-se que durante a análise contábil, foi detectado no Relatório Técnico 

Contábil RTC 282/2014 inconsistências relacionadas à Ausência de detalhamento 

dos remanejamentos de recursos orçamentários realizados, resultando na citação do 

responsável. 

 

No entanto, ao compulsar os autos, evidencia-se que a suposta incorreção foi 

devidamente reanalisada através da Instrução Contábil Conclusiva ICC 179/2014, 

tendo sido totalmente afastada após a apresentação das justificativas necessárias 

a sua consolidação.  

 

Quanto ao prazo para entrega das contas em análise, foram essas protocolizadas 

neste Tribunal em 26/03/2013, portanto, dentro do prazo estabelecido pela 

Resolução TC 182/02, legislação vigente à época. 

 

Considerando que houve o cumprimento com relação aos limites constitucionais e 

legais máximos em despesas com pessoal, com subsídios de vereadores, não 

havendo, assim, descumprimento dos limites percentuais determinados pela CF/88 e 

LC 101/2000; 

 

Considerando que o jurisdicionado cumpriu também os prazos de encaminhamento 

dos relatórios a esta Corte de Contas, e que não houve necessidade de emissão de 

alerta, sendo assim, nenhum processo referente à gestão fiscal foi formalizado; 
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Considerando, ainda, que o Ministério Público Especial de Contas, à fl.332, 

acompanhou o entendimento da área técnica, subscrevendo a Instrução Técnica 

Conclusiva ITC 8640/2014; 

 

Assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico e 

endossadas pelo Ministério Público de Contas, tornando-os parte integrante do 

presente voto. 

 

Pelo exposto, VOTO pela REGULARIDADE das Contas apresentadas pelo Sr. 

Fabrício Gandini Aquino, Presidente da Câmara Municipal de Vitória, no 

exercício financeiro de 2012, dando-lhe a devida QUITAÇÃO, nos termos do artigo 

84, inciso I, c/c o artigo 85, da Lei Complementar nº 621/2012.  

 

VOTO, ainda, pela recomendação ao gestor, para que: 

- Verifique as causas da manutenção do saldo de R$ 9.756,73 (nove mil, 

setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos) de contas da 

Dívida Flutuante, por mais de um exercício, bem como tome providências para 

regularizar a referida situação. 

 

Arquive-se, após o trânsito em julgado. 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2751/2013, ACORDAM os 

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

plenária realizada no dia dezesseis de dezembro de dois mil e catorze, à 

unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida 

Pimentel: 

 

1. Julgar regulares as contas apresentadas pelo Senhor Fabrício Gandini Aquino, 

Presidente da Câmara Municipal de Vitória, no exercício financeiro de 2012, dando-
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lhe a devida quitação, nos termos do artigo 84, inciso I, c/c o artigo 85, da Lei 

Complementar nº 621/2012; 

 

2. Recomendar ao gestor que: a) verifique as causas da manutenção do saldo de 

R$ 9.756,73 (nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos) 

de contas da Dívida Flutuante, por mais de um exercício, bem como tome 

providências para regularizar a referida situação; 

 

3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.  

 

Composição Plenária  

 

Presentes à sessão plenária de julgamento 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 a Conselheira em substituição 

Márcia Jaccoud Freitas. 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, 16 de dezembro de 2014. 

 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Presidente 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

Relator 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 
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CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO  

 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

 

 

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS  

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  




