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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 

2018 – CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA – CONTAS 

REGULARES – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO  

 

1 RELATÓRIO 

 

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

Vitória referente ao exercício de 2018, sob a responsabilidade do senhor Vinícius José 

Simões. 

O Núcleo de Contabilidade e Economia elaborou o Relatório Técnico 191/2019 e a 

Instrução Técnica Inicial 336/2019, com sugestão de citação do senhor Vinícius José 

Simões para apresentação de razões de defesa, o que foi realizado mediante a 

Decisão SEGEX 322/2019. 

Devidamente citado, o gestor anexou aos autos suas justificativas 

(Defesa/Justificativa 783/2019 e Peça Complementar 14911/2019). 

 

Acórdão 00128/2020-2 - Plenário

Processo: 08585/2019-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2018
UG: CMV - Câmara Municipal de Vitória
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: CLEBER JOSE FELIX
Responsável: VINICIUS JOSE SIMOES

Conferência em www.tce.es.gov.br
Identificador: E9463-BBCB3-53482

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: E9463-BBCB3-53482



  
 

ACÓRDÃO TC-128/2020 
lc/fbc 

 

 

Os autos retornaram ao Núcleo de Contabilidade e Economia, o qual elaborou a 

Instrução Técnica Conclusiva 2910/2019, opinando pela regularidade das contas em 

razão do afastamento dos indícios de irregularidades apontados. Sugeriu, no entanto, 

recomendar ao responsável que o duodécimo recebido pela Câmara seja contabilizado 

na conta 4.5.1.1.2.01.00 (Cota Recebida).  

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do 

Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de Contas 

242/2020). 

É o relatório. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO 

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito se encontra devidamente 

instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais 

e regimentais. 

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público 

Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na 

Instrução Técnica Conclusiva 2910/2019 e no Parecer do Ministério Público de 

Contas 242/2020 vejamos: 

Da Instrução Técnica Conclusiva 2910/2019: 

 

2 DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

2.1 Divergência entre o valor liquidado e pago das obrigações previdenciárias da 

Unidade Gestora e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos 
(RPPS) – itens 4.5.1.1 e 4.5.1.2 do RT 191/2019. 

Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo 40 da CF de 1988.  

Consta no RT: 

Contribuições Previdenciárias – Patronal                                                   Em R$ 1,00 

Regime de 
Previdência 

BALEXOD 
FOLRPP / 
FOLRGP % 

Registrado 

(B/D*100) 

% 

Pago 

(C/D*100) 
Empenhado 

(A) 

Liquidado 

(B) 

Pago 

(C) 

Devido 

(D) 
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Regime 
Próprio de 

Previdência 
Social 

579.429,38 579.429,38 579.429,38 450.690,72 128,56 128,56 

Regime 
Geral de 

Previdência 
Social 

2.573.965,38 2.573.965,38 2.573.965,38 2.552.145,58 100,85 100,85 

Totais 3.153.394,76 3.153.394,76 3.153.394,76 3.002.836,30 105,01 105,01 

Fonte: Processo TC 08585/2019-8 - Prestação de Contas Anual/2018 

No que tange às contribuições previdenciárias do RPPS (parte patronal), verifica-se, das 
tabelas acima, que os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer do exercício em 

análise, representaram 128,56% dos valores devidos, sendo considerados como passíveis 
de justificativas, para fins de análise das contas. 

Os valores pagos pela unidade gestora, em relação às contribuições previdenciárias do 

RPPS (parte patronal), no decorrer do exercício em análise, representaram 128,56% dos 
valores devidos (informados no resumo anual da folha de pagamentos), sendo considerados 
como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas. 

Justificativa (Defesa/Justificativa 00783/2019-4). 

Foram apresentadas pelo gestor as seguintes justificativas:  
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Análise das Justificativas:  

O gestor apresentou alegações de defesa a fim de esclarecer a incompatibilidade nos 
valores liquidados e pagos das contribuições previdenciárias da unidade gestora (patronal) 
ao RPPS (registrados no BALEXOD) frente à folha de pagamentos.  

Conforme aponta o gestor, o erro ocorreu em virtude de a Câmara Municipal enviar o 
demonstrativo Folha de Pagamento do Regime Próprio de Previdência - FOLRPP na PCA 
com algumas inconsistências, a saber: 

 Valores divergentes em relação à base de cálculo do IPAMV Patronal nos meses de 
janeiro a setembro e dezembro de 2018; 

 Percentuais de contribuição do Fundo Previdenciário foram, equivocadamente, 
informados como 0,00 para os meses de janeiro a março, quando deveriam apresentar 

22%. 

Informa, ainda, que os valores apresentados no Balancete da Despesa Orçamentária são 
aqueles efetivamente recolhidos ao IPAMV durante o exercício de 2018.  

No intuito de corroborar tal afirmativa foram anexados aos autos cópia de documento do 
IPAM declarando o recebimento, a título de contribuições previdenciárias referentes ao ano 
de 2018, totalizando R$ 579.429,38 (quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e 

nove reais e trinta e oito centavos), assim discriminados conforme planilha anexada (os 
valores informados foram detalhados mensalmente):  

 Plano Financeiro – contribuição patronal ativo       = R$ 338.188,10; 

 Plano Previdenciário – contribuição patronal ativo = R$ 241.241,28; 

 Total - contribuição patronal ativo                           = R$ 579.429,38.  

Assim, os valores que foram demonstrados a partir dos dados extraídos dos documentos 
enviados nesta fase processual estão em conformidade com os que apresentamos na 

tabela a seguir, sendo que no percentual apurado pode-se verificar que foi liquidada e paga 
a totalidade do valor registrado em folha de pagamento:   

Contribuições Previdenciárias – Patronal                                          Em R$ 1,00 
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Regime de 
Previdência 

BALEXOD 
FOLRPP / 
FOLRGP % 

Registrado 

(B/D*100) 

% 

Pago 

(C/D*100) 
Empenhado 

(A) 

Liquidado 

(B) 

Pago 

(C) 

Devido 

(D) 

Regime 
Geral de 
Previdência 
Social 

579.429,38 579.429,38 579.429,38 579.429,38 100,00 100,00 

 

Ante o exposto, acolhendo as razões de justificativas e os documentos apresentados, 
sugere-se afastar este indicativo de irregularidade.  

 

2.2 Aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder nos últimos 180 dias de 
seu mandato – item 5.1.3 do RT 191/2019. 

Consta no RT:  

A Lei Complementar 101/2000 estabeleceu na seção II, subseção II, questões acerca da 
despesa com pessoal e de seu controle total: 

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com 

pessoal e não atenda:  

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no 
inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição;  

II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal 
inativo.  

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento 

da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final 
do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 

Assim, uma vez que o exercício em discussão nestes autos refere-se ao final de mandato 

do titular do Poder Legislativo Municipal, necessário que seja avaliada a mencionada 
disposição estabelecida no parágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Para tanto, mister demonstrar a forma como esta Corte de Contas dá interpretação ao 

mencionado dispositivo. 

Por meio do Processo TC 6.955/2008, foi enfrentada esta matéria e o Plenário desta Corte 
de Contas firmou entendimento externado no Parecer Consulta 001/2012 publicado no 

Diário Oficial do Estado de 25/01/2012, de onde se extrai:  

Já o preceito contido no parágrafo único do referido art. 21, além do cunho de 
moralidade pública implícito no citado dispositivo legal, visa coibir a prática de 

atos de favorecimento relacionados com os quadros de pessoal, mediante 
concessões em final de mandato (contratações, nomeações atribuição de 
vantagens etc.), no sentido de evitar o crescimento das despesas de pessoal, o 

conseqüente comprometimento dos orçamentos futuros e a inviabilização das 
novas gestões. 14. Entretanto, apesar de ser direcionado a todos os 
administradores públicos, o citado dispositivo, da mesma forma que o caput do 

artigo 21, não pode ser interpretado literalmente, sob pena de inviabilizar a 
administração nos últimos 180 dias da gestão de seus dirigentes, uma vez que, 
se assim fosse, nesse período, estariam impedidos de realizar qualquer tipo de 

ato que resultasse aumento de despesa. Dessa forma, considerando que o 
objetivo da norma contida no Parágrafo único do art. 21 da Lei Complementar 
nº 101/2000 é assegurar a moralidade pública, não pode ela atingir as ações 

dos administradores voltadas para o atingimento das metas previstas no 
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planejamento do órgão. 15. Assim, para que haja a incidência da vedação 

prevista no mencionado dispositivo legal, com a consequente nulidade dos 
atos, é necessário que estes se apresentem conjugados dos seguintes 
pressupostos: resultar aumento da despesa com pessoal, refletir ato de 

favorecimento indevido e ser praticado nos 180 dias que antecedem o 
final do mandato. 16. Como consequência lógica, a nulidade prevista deixa 
de incidir sobre os atos de continuidade administrativa que, guardando 

adequação com a lei orçamentária anual, sejam objeto de dotação 
específica e suficiente, ou que estejam abrangidos por crédito genérico, 
de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas 

e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados 
os limites estabelecidos para o exercício, com compatibilidade com o 
Plano Plurianual e a com a Lei de Diretrizes Orçamentárias [grifo nosso]. 

[...] Isto posto, conclui-se que a concessão de abono pecuniário pela Câmara 
Municipal a servidores efetivos, comissionados, contratados temporariamente, 
cedidos e inativos, pode acontecer por meio de lei em sentido estrito/formal, de 

iniciativa da respectiva casa, aprovada mesmo durante o período de 180 dias, 
observados os limites previstos no art. 20, da LRF, bem como o estabelecido 
no art. 16 do mesmo diploma legal e no art. 169, § 1º, da CF. 

No intuito de avaliar se houve aumento de despesas nos últimos 180 dias (de 05 de julho 
até final do exercício) do mandato do Presidente da Câmara Municipal, foi analisada a 
informação das folhas de pagamento referentes às competências de junho a dezembro do 

exercício em análise, de onde se apurou: 

Comparativo FOLRGP                                                                                Em R$ 1,00 

Competência Valor Bruto 13º Salário Férias Valor Líquido 

Junho 1.036.393,22 2.372,65 12.937,97 1.021.082,60 

Julho 1.131.580,94 21.448,79 61.551,67 1.048.580,48 

Agosto 1.119.458,64 18.915,94 58.469,36 1.042.073,34 

Setembro 1.242.223,67 48.194,76 135.184,43 1.058.844,48 

Outubro 1.087.705,67 20.024,13 24.237,16 1.043.444,38 

Novembro 1.098.518,87 26.443,82 44.178,34 1.027.896,71 

Dezembro 787.913,17 692.686,21 32.748,93 62.478,03 

Fonte: Processo TC 08585/2019-8 - Prestação de Contas Anual/2018 - FOLRGP 

Quantitativo de servidores – Poder Legislativo                                        

Unidade 
Gestora 

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Câmara 

Municipal 
376 391 389 415 395 394 357 

Fonte: Processo TC 08585/2019-8 - Prestação de Contas Anual/2018 - FOLRGP 

 

Comparativo – Poder Legislativo                                                                Em R$ 1,00 
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Competência Valor Bruto 
Dif. 

Progressão 
Salarial 

13º Salário Férias 
Valor 

Líquido 

Junho 228.691,16 0,00 2.514,13 838,04    225.338,99  

Julho 248.192,04 0,00 7.414,78 8.130,16    232.647,10  

Agosto 379.447,21 115.829,31 5.726,21 3.843,29    254.048,40  

Setembro 305.596,92 15.916,50 4.893,17 16.245,39    268.541,86  

Outubro 282.152,93 10.577,98 0,00 1.489,07    270.085,88  

Novembro 278.244,36 0,00 0,00 9.245,19    268.999,17  

Dezembro 129.825,87 0,00 129.825,87 0,00                     -    

Fonte: Processo TC 08585/2019-8 - Prestação de Contas Anual/2018 - FOLRPP 

Quantitativo de servidores – Poder Legislativo                                        

Unidade 
Gestora 

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Câmara 

Municipal 
44 44 44 45 44 46 44 

Fonte: Processo TC 08585/2019-8 - Prestação de Contas Anual/2018 - FOLRPP 

Como resultado, depreende-se que há evidências de descumprimento do art. 21, § único da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento desta Corte de Contas. 

Justificativa (Defesa/Justificativa 00783/2019-4). 

Foram apresentadas pelo gestor as seguintes justificativas:  
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Análise das Justificativas:  

O gestor apresentou alegações de defesa a fim de esclarecer o indicativo de aumento da 
despesa com pessoal nos últimos 180 dias de mandato.  

Conforme as razões de defesa encaminhadas, a Câmara Municipal de Vitória realizou, no 

período entre junho e dezembro de 2018, pagamentos relacionados ao 13º salário e férias, 
além de substituir servidores exonerados.   

Foi demonstrado, a partir das informações prestadas pela Diretoria de Gestão de Pessoal 

da Câmara Municipal, que no período analisado foram realizadas 153 nomeações e 155 
exonerações de servidores, não existindo, efetivamente, acréscimo no quantitativo de 
servidores do Poder Legislativo, provocando aumento da despesa com pessoal.    

Ante o exposto, acolhendo as razões de justificativas, sugere-se afastar este indicativo de 
irregularidade. 

 

3 DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS 

 

Despesas com pessoal – Poder Legislativo                                                Em R$ 1,00 
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Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 1.523.404.524,28 

Despesas totais com pessoal 23.170.015,64 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 1,52% 

% Limite das despesas totais com pessoal em relação à RCL 6,00 % 

Fonte: Processo TC 8.585/2019 - Prestação de Contas Anual/2018 

 

Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo                                           Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receitas Municipais – Base Referencial Total 1.557.403.208,46 

Gasto Total com Subsídios dos Vereadores 1.381.830,59 

% Compreendido com subsídios 0,09% 

% Limite 5,00% 

Fonte: Processo TC 8.585/2019 - Prestação de Contas Anual/2018 

 

Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo                                    Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial Individual 25.322,25 

Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores 8.621,41 

% de correlação com o subsidio do deputado estadual 34,00 % 

% Limite de correlação com o subsidio do deputado estadual  60,00 % 

Fonte: Processo TC 8.585/2019 - Prestação de Contas Anual/2018 

 

 

 

Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo                                     Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício 28.260.600,00 

Total da Despesa Legislativa com Folha de Pagamento 16.481.621,34 

% Gasto com folha de pagamentos 58,32% 
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% Limite Gasto com folha de pagamentos 70,00 % 

Fonte: Processo TC 8.585/2019 - Prestação de Contas Anual/2018 

 

Gastos Totais – Poder Legislativo                                                               Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receitas Tributárias e Transf. de Impostos – Exercício Anterior 1.148.396.558,73 

Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto Inativos 
(7%) 

57.419.827,94 

Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos 27.355.666,60 

% Gasto total do Poder 2,38% 

% Limite Gasto total do Poder 7,00% 

Fonte: Processo TC 8.514/2019 - Prestação de Contas Anual/2018 

 

4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Câmara Municipal de Vitória, 
exercício de 2018, formalizada de acordo com a IN TCEES 43/2017, sob a responsabilidade 

do Sr. Vinicius Jose Simões. 

Quanto ao mérito, com amparo no artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, opina-se por 
julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do Sr. VINICIUS JOSE SIMÕES, Presidente 

no exercício das funções de ordenador de despesas da CÂMARA MUNICIPAL DE 
VITÓRIA, exercício de 2018. 

Em adição, conforme consta do item 5.2.3 do RT 191/2019, propõe-se recomendar ao 

responsável que o duodécimo recebido pela Câmara seja contabilizado na conta 
4.5.1.1.2.01.00 (Cota Recebida). 

 

Do Parecer do Ministério Público de Contas 242/2020: 

No vertente caso, evidencia-se da Instrução Técnica Conclusiva 2910/2019-4 que os 
indicativos de irregularidades dispostos nos itens 4.5.1.1, 4.5.1.2 e 5.1.3 do Relatório 
Técnico 0191/2019-2[1] foram afastados pela Unidade Técnica em razão das justificativas 

apresentadas pelo responsável, de modo que se pode inferir que os demonstrativos 
contábeis e financeiros apresentados representam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, os resultados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da unidade 

gestora. 

Quanto aos demais aspectos da prestação de contas anual, consta das referidas peças 
que o órgão jurisdicionado observou rigorosamente os preceitos constitucionais relativos 

aos gastos totais e individuais com subsídio de vereadores (art. 29, incisos VII e VI, da CF), 
do Poder Legislativo (art. 29-A, caput e incisos, da CF) e folha de pagamento (art. 29-A, § 
1º, da CF), bem como as normas de gestão fiscal, em especial, aquelas referentes aos 

limites de despesa com pessoal (arts. 18, 19, 20, 22 e 23 da LRF), de obrigações 
contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato (art. 42 da LRF), de inscrição de 
restos a pagar não processados (art. 55 da LRF) e de aumento de despesa com pessoal 

nos últimos 180 dias de seu mandato (art. 21, parágrafo único, da LRF) . 
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Posto isso, pugna o Ministério Público de  Contas seja a presente prestação de contas 

julgada REGULAR, com fulcro no art. 84, inciso I, da Lei Complementar n. 621/2012, 
expedindo-se quitação ao responsável, sem prejuízo de que seja expedida a 
recomendação proposta pela Unidade Técnica na ITC 2910/2019-4. 

 

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em 

todos os seus termos, o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO 

no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua 

consideração. 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Relator 

 

1. ACÓRDÃO 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

1.1. JULGAR REGULARES as contas do senhor Vinícius José Simões frente à 

Câmara Municipal de Vitória no exercício de 2018, na forma do inciso I, do artigo 84 

da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do 

artigo 85 do mesmo diploma legal; 

1.2. RECOMENDAR ao atual gestor, que o duodécimo recebido pela Câmara seja 

contabilizado na conta 4.5.1.1.2.01.00 (Cota Recebida); 

1.3. Julgar extinto o processo, nos termos do inciso IV do art. 330 do Regimento 

Interno (Resolução TC 261/2013), ficando autorizado o arquivamento dos presentes 

autos, depois de esgotados os prazos processuais. 

2. Unânime.   

3. Data da Sessão: 18/02/2020 – 4ª Sessão Ordinária do Plenário. 

4. Especificação do quórum:  
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4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (presidente), Sebastião 

Carlos Ranna de Macedo (relator), Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader 

Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha. 

4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em substituição). 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Presidente 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Relator 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO  

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Em substituição  

Fui presente: 

LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Procurador-geral 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões 
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