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RESPONSÁVEL       - ANDERSON KLEBER DA SILVA 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013 - 

REGULAR - QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR.  

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL: 

 

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

Conceição da Barra, referente ao exercício financeiro de 2013, sob a 

responsabilidade do Sr. Anderson Kleber da Silva, Presidente da Câmara no 

exercício em análise.  

 

A 6ª Secretaria de Controle Externo (SCE), através de sua Instrução Técnica Inicial 

ITI 1749/2015, fl. 55, diante ao que foi apontado no Relatório Técnico Contábil RTC 

336/2015, de fls. 36/51 mais anexos, sugeriu a citação do Senhor Anderson 

Kleber da Silva, para apresentar as justificativas que entendesse necessárias em 

razão da inconsistência relacionada à Ausência de Pagamento de contribuição 

previdenciária – Regime Próprio de Previdência Social – Unidade Gestora.  

 

Conforme o Termo de Citação Nº 1939/2015, fl. 59, o responsável foi devidamente 

citado, comparecendo com suas justificativas e documentos, os quais foram 

acostados aos autos às fls. 65/68.  

 

 

Ato contínuo, o feito foi remetido a 6ª SCE, que analisando a defesa apresentada, 

elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC 22/2016, fls. 71/77, onde foram 
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acolhidas as justificativas apresentadas, considerando saneada a inconsistência 

inicialmente apontada no RTC 336/2015. 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, sugere seja 

recomendada à administração atual da Câmara Municipal de Conceição da Barra, 

que providencie a adequação do sistema de informática à legislação municipal, 

para que se evite inconsistências na geração de relatórios contábeis apresentados 

à esta Corte de Contas. 

 

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

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

386/2016, fl. 79, com o intuito de se privilegiar a celeridade processual, anui aos 

argumentos fáticos e jurídicos descritos na ICC 11/2016, e para tanto, transcreve 

sua conclusão, in verbis: 

 
CONCLUSÃO  

 
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Câmara Municipal de 

Conceição da Barra – exercício de 2013, formalizada de acordo com a Resolução 

TC 261/2013 e alterações posteriores.  

 
Considerando o saneamento do indicativo de irregularidade apontado no RTC 

336/2015, opina-se no sentido de julgar REGULARES as contas do exercício de 

2013, sob a responsabilidade do Senhor Anderson Kleber da Silva, conforme 

dispõem o inciso I, art. 84, da Lei Complementar 621/2012 e o art. 161, do 

Regimento Interno. Por conseguinte, opina-se no sentido de dar QUITAÇÃO PLENA 

ao responsável, de acordo com o art. 85, da Lei Complementar 621/2012 e com o 

parágrafo único, art. 61, do Regimento Interno.  

 
Por fim, sugere-se RECOMENDAR à administração atual da Câmara Municipal de 

Conceição da Barra:  

- seja providenciada a adequação do sistema de informática à legislação 

municipal, a fim de evitar inconsistências na geração de relatórios contábeis 

apresentados à Corte de Contas. 

 

 

O Ministério Público Especial de Contas, à fl. 82, através da lavra do Procurador 

Luis Henrique Anastácio da Silva, subscreve a proposição do corpo técnico, ICC 
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11/2016, corroborada pela ITC 386/2016.  

 

 

 

     V O T O 

                                         TC – 3158/2014 

 

 

 

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

de 2013 da Câmara Municipal de Conceição da Barra, sob a responsabilidade do 

Sr. Anderson Kleber da Silva. 

  

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

Contábil RTC 336/2015 inconsistência relacionada à Ausência de Pagamento de 

contribuição previdenciária – Regime Próprio de Previdência Social –, resultando na 

citação do gestor responsável pelo exercício ora em análise. 

 

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

devidamente reanalisada através da Instrução Contábil Conclusiva ICC 22/2016, 

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 31/03/2014, portanto, dentro do prazo estabelecido pela 

Resolução TC 261/2013, RITCEES. 

 

Com referência aos limites constitucionais e legais máximos em despesas com 

pessoal, subsídios de vereadores e despesa total com o poder legislativo, bem 

como recolhimento de contribuições previdenciárias, diante da análise contábil 

feita pela 6ª Secretaria de Controle Externo, não foram apontados quaisquer 

indicativos de irregularidades. 
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Considerando que o Ministério Público Especial de Contas, à fl. 82, acompanhou o 

entendimento da área técnica, Instrução Técnica Conclusiva ITC 386/2016, que 

corroborou a ICC 22/2016; 

 

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 de responsabilidade do 

Sr. Anderson Kleber da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Conceição 

da Barra, gestor responsável no exercício financeiro de 2013, 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, no sentido de que seja feita a RECOMENDAÇÃO à administração 

atual da Câmara Municipal de Conceição da Barra, para que seja providenciada a 

adequação do sistema de informática à legislação municipal, a fim de evitar 

inconsistências na geração de relatórios contábeis apresentados à Corte de 

Contas. 

 

Arquive-se, após o trânsito em julgado. 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3158/2014, ACORDAM 

os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e três de março de dois mil e 

dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do nos termos do voto do Relator, 

Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel: 
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1. Julgar regulares as Contas da Câmara Municipal de Conceição da Barra de 

responsabilidade do Sr. Anderson Kleber da Silva, Presidente, referentes ao 

exercício financeiro de 2013, dando-lhe a devida quitação, nos termos do artigo 

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

 

2. Recomendar à administração atual da Câmara Municipal de Conceição da 

Barra, para que seja providenciada a adequação do sistema de informática à 

legislação municipal, a fim de evitar inconsistências na geração de relatórios 

contábeis apresentados à Corte de Contas; 

 

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

 

Composição 

 

         Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores Conselheiros 

Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, 

Relator, e Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique 

Anastácio da Silva, Procurador Especial de Contas em substituição ao 

Procurador-Geral. 

 

         Sala das Sessões, 23 de março de 2016. 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

Relator 

 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 
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Fui presente: 

 

 

 

DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral 

 

 

 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário Adjunto das Sessões  


