
 

PARECER PRÉVIO TC-066/2016 - PRIMEIRA CÂMARA 

 

PROCESSO            - TC-4467/2015 (APENSOS: TC-1458/2014 E TC-1459/2014) 

JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

RESPONSÁVEL - ROGÉRIO FEITANI 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 – 

APROVAÇÃO – ARQUIVAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO: 

1  RELATÓRIO 

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

Jaguaré, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor Rogério 

Feitani - Prefeito Municipal. 

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 136/2016 (fls. 21/51) e a Instrução 

Técnica Conclusiva 1498/2016 (fl. 52), concluindo, sob o aspecto técnico-contábil, 

pela emissão de parecer prévio dirigido à Câmara Municipal de Jaguaré 

recomendando a aprovação da prestação de contas anual de 2014, na forma do art. 

80 da Lei Complementar 621/2012. 

Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação 

da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do 

Ministério Público de Contas 779/2016 - fls. 56/57). 

É o breve relatório. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO 

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

no Relatório Técnico 136/2016 (fls. 21/51), abaixo transcrita: 

4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
No que tange às receitas, verifica-se que houve uma previsão original de              
R$ 89.521.000,00, e uma arrecadação de R$ 80.556.621,29, equivalendo a 
89,99% da receita prevista.  
 

Tabela 01: Execução orçamentária da receita                                  Em R$ 1,00 

Unidades gestoras Previsão Arrecadação % Arrecadação 

Prefeitura Municipal 79.730.200,00 73.165.605,58 91,77% 

Fundo Municipal de Saúde 5.685.800,00 4.142.930,22 72,86% 

Fundo Municipal de A. Social 2.045.000,00 1.256.607,51 61,45% 

SAAE 2.060.000,00 1.991.477,98 96,67% 

Totais 89.521.000,00 80.556.621,29 89,99% 

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 
 
A execução orçamentária consolidada das despesas, composta pelas unidades 
gestoras integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social do município sob 
análise, apresenta-se no Balanço Orçamentário evidenciando um montante de     
R$ 82.700.103,57, cujo resultado representa 89,37% em relação às despesas 
autorizadas, conforme evidenciamos na tabela a seguir: 
 

Tabela 02: Execução orçamentária da despesa                                Em R$ 1,00 

Unidades gestoras Autorização Execução % Execução 

Prefeitura Municipal 57.155.928,31 50.029.156,16 87,53% 

Fundo Municipal de Saúde 17.669.000,00 16.939.864,77 95,87% 

Fundo Municipal de A. Social 7.952.202,69 6.419.235,62 80,72% 

IPAS 7.060.000,00 6.788.933,49 96,16% 

Câmara 2.703.000,00 2.522.913,53 93,34% 

Totais 92.540.131,00 82.700.103,57 89,37% 

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 
 
O resultado da execução orçamentária evidencia um déficit orçamentário de         
R$ 2.143.482,28, conforme demonstrado a seguir: 

Tabela 03: Resultado da execução orçamentária                                Em R$ 1,00 

Receita total arrecadada 80.556.621,29 

Despesa total executada (empenhada) 82.700.103,57 

Resultado da execução orçamentária (déficit/superávit) 2.143.482,28 
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Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 

 
Registre-se que o déficit orçamentário de 2014 foi amparado pelo superávit 
financeiro do exercício anterior, de R$ 3.264.315,92, conforme foi observado do 
balanço patrimonial. Verifica-se, ainda, do demonstrativo da dívida flutuante, o 
cancelamento, em 2014, de um valor total de R$ 6.647.227,86 de restos a pagar 
não processados, provenientes, basicamente, dos exercícios de 2012 e de 2013. 
Desta maneira, o superávit financeiro de 2014, apesar do déficit orçamentário, 
ficou em R$ 7.768.770,11. 
 
No decorrer da execução orçamentária de 2014, ocorreram aberturas de créditos 
adicionais suplementares e especiais, com base em diversas leis, conforme 
demonstrado na tabela a seguir: 

 
Tabela 04: Créditos adicionais abertos no exercício                          Em R$ 1,00 

Lei 
Créditos 

adicionais 
suplementares 

Créditos 
adicionais 
especiais 

Movimento 
de crédito 

Total 

0001109/2013   42.000,00   42.000,00 

0001111/2013   10.000,00   10.000,00 

0001124/2013 7.947.097,37   3.712.653,68 11.659.751,05 

0001127/2014   1.989.000,00   1.989.000,00 

0001128/2014 4.658.424,96   7.473,88 4.665.898,84 

0001131/2014   3.000,00   3.000,00 

0001132/2014   480.000,00   480.000,00 

0001134/2014   10.000,00   10.000,00 

0001139/2014   50.000,00   50.000,00 

0001141/2014 413.302,58     413.302,58 

0001142/2014   30.162,87   30.162,87 

0001145/2014 12.090.969,76   3.177.973,97 15.268.943,73 

0001156/2014   423.906,28   423.906,28 

0001162/2014 458.421,26     458.421,26 

0001164/2014 15.000,00     15.000,00 

0001187/2014 11.400,00     11.400,00 

0001189/2014 455.016,07     455.016,07 

0001190/2014 6.799.254,23   422.517,88 7.221.772,11 

0001194/2014   28.000,00   28.000,00 

0001195/2014 38.302,69     38.302,69 

Total 40.207.808,33 3.066.069,15 7.320.619,41 43.273.877,48 

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 
A dotação inicial e as movimentações de créditos orçamentários, constata-se que 
houve elevação na autorização das despesas de R$ 3.019.131,00 conforme 
segue: 

 
Tabela 05: Despesa total fixada                                                         Em R$ 1,00 

  Valores 

Dotação inicial – LOA R$ 89.521.000,00 

Créditos adicionais suplementares R$ 40.207.808,33 
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Créditos adicionais especiais R$ 3.066.069,15 

Anulação de dotações R$ 40.254.746,48 

Despesa total fixada atualizada R$ 92.540.131,00 

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 

As fontes para abertura dos créditos adicionais foram as seguintes: 

Recursos de convênios R$ 1.132.634,09 

Saldo Crédito Especial/Extraordinário R$ 52.000,00 

Superávit Financeiro R$ 1.834.496,91 

Anulação de dotações  R$ 40.254.746,48 

Total R$ 43.273.877,48 

 
Dos quadros acima, que resultam da análise das informações constantes nos 
demonstrativos do município, não foram identificadas irregularidades pertinentes à 
abertura de créditos adicionais. 
 
5 EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 
A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a 
execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como, os 
recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados ao 
saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o exercício seguinte. 
 
Na tabela a seguir, sintetizamos o Balanço Financeiro que integra a prestação de 
contas anual consolidada do município de Jaguaré, relativa ao exercício de 2014: 
 
Tabela 06: Síntese do Balanço Financeiro                                     Em R$ 1,00 

Saldo em espécie do exercício anterior 15.990.791,02 

Receitas orçamentárias 80.556.621,29 

Transferências financeiras recebidas 24.096.782,64 

Recebimentos extraorçamentários 19.756.468,69 

Despesas orçamentárias 82.700.103,57 

Transferências financeiras concedidas 24.096.783,34 

Pagamentos extraorçamentários 17.644.600,56 

Saldo em espécie para o exercício seguinte 15.959.176,17 

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 
 
Destacamos que o saldo contábil das disponibilidades constantes nos Termos de 
Verificação são os que seguem: 

 

Unidades gestoras Saldo R$ 

Prefeitura Municipal 12.109.602,98 

Fundo Municipal de Saúde 1.664.353,45 

Fundo Municipal de A. Social 1.842.636,29 

SAAE 42.912,78 

Câmara Municipal 299.670,67 

Total 15.959.176,17 
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6 EXECUÇÃO PATRIMONIAL 

 
[omissis] 
 
Na tabela a seguir, evidenciamos sinteticamente as variações quantitativas 
ocorridas no patrimônio do município durante o exercício referência da prestação 
de contas sob análise: 
 
Tabela 07: Síntese da DVP                                                                Em R$ 1,00 

Variações patrimoniais aumentativas 125.746.179,20 

Variações patrimoniais diminutivas 104.796.498,19 

Resultado patrimonial do período 20.949.681,01 

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 
 
O resultado das variações patrimoniais quantitativas refletiu positivamente no 
patrimônio do município de Jaguaré. 
 
Não significa dizer que o resultado dessas variações patrimoniais representa um 
“lucro” para o poder público. Esse resultado indica apenas o quanto que os 
serviços públicos ofertados promoveram alterações quantitativas nos elementos 
patrimoniais do município. 
 
A situação patrimonial do município, qualitativa e quantitativamente, é evidenciada 
por meio do Balanço Patrimonial. 
 
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação patrimonial da 
entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além 
das contas de compensação. 
 
Apresentamos na tabela a seguir a situação patrimonial consolidada do município, 
demonstrada por meio do Balanço Patrimonial consolidado, integrante da 
prestação de contas anual sob análise, evidenciando os saldos das contas 
patrimoniais no encerramento do exercício de 2014: 
 
Tabela 08: Síntese do Balanço Patrimonial                                         Em R$ 1,00 

Ativo circulante R$ 21.983.217,44 Passivo circulante 5.733.475,30 

Ativo não 
circulante 

R$ 75.850.412,80 
Passivo não 
circulante 

R$ 130.183,20 

    Patrimônio líquido 91.969.971,74 

Total do Ativo R$ 97.833.630,24 Total do Passivo 97.833.630,24 

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 
O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial constitui-se como fonte de 
recursos para abertura de créditos adicionais no exercício seguinte. 
Consta do Balanço patrimonial que o superávit financeiro do exercício foi de R$ 
7.768.770,11. O superávit financeiro apurado, representado pela diferença positiva 
entre o ativo financeiro e o passivo financeiro poderá ser utilizado no exercício 
seguinte para abertura de créditos adicionais desde que observadas as 
correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da Lei 4.320/1964.  
 
 
7 GESTÃO FISCAL 
 
7.1 DESPESAS COM PESSOAL  
 
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo 19, III, e artigo 22, parágrafo 
único da Lei Complementar 101/2000. 
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[omissis] 
 
Apuramos a RCL do município de Jaguaré, no exercício de 2014, que, conforme 
planilha ANEXO I deste relatório, totalizou R$ 76.323.827,89. 
 
Constatamos, com base na documentação que integra a prestação de contas sob 
análise, que as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 
49,32% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha ANEXO II, 
sintetizada na tabela a seguir: 
 
Tabela 10: Despesas com pessoal – Poder Executivo                      Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 76.323.827,89  

Despesas totais com pessoal 37.643.112,71  

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 49,32%  

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 
 
Conforme se observa da tabela anterior foram cumpridos os limites legal e 
prudencial (54% e 51,3%, respectivamente). 
 
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo 
com o Poder Legislativo, contatamos que essas despesas atingiram 51,84% em 
relação à receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha ANEXO III 
deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir: 
 
Tabela 11: Despesas com pessoal consolidadas                             Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL  76.323.827,89  

Despesas totais com pessoal 39.566.621,58  

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 51,84%  

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 
 
Conforme se observa da tabela anterior, considerando as despesas consolidadas, 
foi cumprido o limite legal de 60% e o prudencial de 57%. 

 

7.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO  

Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº 101/2000; e art. 3º, II, da 
Resolução nº 40/2001 do Senado Federal. 

[omissis] 
 
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da prestação de contas anual 
do município de Jaguaré, ao final do exercício de 2014 a dívida consolidada 
líquida do município representou 0% da receita corrente líquida, conforme 
demonstramos na tabela a seguir: 
 
Tabela 13: Dívida consolidada líquida                                               Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Dívida consolidada 0,00 

Deduções 0,00 

Dívida consolidada líquida 0,00 

Receita corrente líquida - RCL 76.323.827,89  

% da dívida consolidada líquida sobre a RCL 0,00% 

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 
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Portanto a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da 

receita corrente líquida), estando em acordo com a legislação supramencionada. 

 

7.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS  

Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000; Lei Federal 4.595/1964; 
art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167, 
III da Constituição Federal/1988; Art. 55, inciso I, alínea "c"; e art. 40, §1º, da Lei 
Complementar 101/2000. 

[omissis] 
 

Apresentamos nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações contábeis que 
integram a prestação de contas sob análise, os montantes e limites de operações 
de crédito contratadas pelo município de Jaguaré, apurados ao final do exercício 
de 2014: 
 
Tabela 14: Operações de crédito (Limite 16% RCL)                         Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 76.323.827,89  

Montante global das operações de crédito 0 

% do montante global das operações de crédito sobre a RCL 0% 

Amortização, juros e demais encargos da dívida 0 

% do comprometimento anual com amortização, juros e 
encargos da dívida sobre a RCL 

0 

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 
 

 
Tabela 15: Garantias concedidas (Limite 22% RCL)                          Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 76.323.827,89  

Montante global das garantias concedidas 0 

% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL 0% 

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 
 

Tabela 16: Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL)               Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 76.323.827,89  

Montante global das operações de crédito por antecipação de 
receitas orçamentárias 

0 

% do montante global das operações de crédito por 
antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL 

0% 

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 
 
De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados no 
exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em 
Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no art. 167 
da Constituição da República, bem como não houve concessão de garantias ou 
recebimento de contra garantias. 
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7.4 RENÚNCIA DE RECEITA 

[omissis] 
 
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do 
município, aprovadas para o exercício sob análise, constata-se a inexistência de 
previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita. 

 

8 GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO 

 
8.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  

 
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição Federal/1988 e Art. 60, inciso 
XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição 
Federal/1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006). 
 
Por determinação da Constituição Federal, os municípios devem aplicar, 
anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino, e devem destinar, ainda, não menos 
do que 60% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB para o pagamento dos profissionais do magistério da 
educação básica em efetivo exercício. 
 
Avaliamos, com base na documentação que integra a prestação de contas anual, 
que o município de Jaguaré, no exercício de 2014, aplicou 28,12% da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino, planilha de apuração, Anexo IV deste 
relatório, resumidamente demonstrado na tabela a seguir: 
 
Tabela 19: Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino     Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Base de cálculo para aplicação na manutenção e 
desenvolvimento do ensino 

42.503.582,89  

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do 
ensino 

11.952.969,87 

% de aplicação 28,12% 

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 
 
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos profissionais do magistério 
da educação básica em efetivo exercício, constatamos, com base na 
documentação que integra a prestação de contas anual, que o município destinou 
72,28% das receitas provenientes do FUNDEB, conforme demonstrado na planilha 
de apuração, Anexo IV, e apresentado resumidamente na tabela a seguir: 
 
Tabela 20: Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério     Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB 17.533.801,63 

Valor destinado ao pagamento dos profissionais do 
magistério 

12.673.918,66 

% de aplicação 72,28%  

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 
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Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos constitucionais relacionados 
à educação. 
 

8.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SAÚDE  

Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal/1988 (Incluído pela Emenda 
nº 29/2000) 

[omissis] 

 

Avaliamos, com base na documentação que integra a prestação de contas anual, 
que o município de Jaguaré, no exercício de 2014, aplicou 21,72% da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em ações 
e serviços públicos de saúde, conforme demonstrado na planilha de apuração, 
Anexo V deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir: 
 
Tabela 21: Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde     Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos 
de saúde 

42.503.582,89  

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde 9.231.795,32  

% de aplicação 21,72% 

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 
 
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo constitucional previsto para a 
saúde. 
 

8.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

[omissis] 

 
Avaliamos o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB que integra a prestação de contas anual do município de 
Jaguaré, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício de 2014, e 
constatamos que o colegiado concluiu pela aprovação das contas. 
 

8.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE 
Avaliamos o parecer do Conselho Municipal de Saúde que integra a prestação de 
contas anual do município de Jaguaré, emitido sobre a prestação de contas 
relativa ao exercício de 2014, e constatamos que o colegiado não encontrou 
irregularidades. 
 
9  TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO  

 
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 
58, de 2009), c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal/1988. 
 
A Constituição Federal de 1988 disciplinou, no Capítulo IV, do Título III, que trata 
da organização do Estado, sobre os municípios. 
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Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, 
estabeleceu, dentre outras condições, o limite máximo para despesas totais do 
Poder Legislativo e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos, 
incluindo o subsídio dos vereadores. 
 
Com base na documentação que integra a prestação de contas sob análise, 
apuramos os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a 
título de duodécimo (planilha detalhada Anexo VI deste relatório), no decorrer do 
exercício de 2014, conforme demonstramos sinteticamente na tabela a seguir: 
 
Tabela 22: Transferências para o Poder Legislativo                          Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita tributária e transferências – 2012 (Art. 29-A CF/88) 39.086.393,16 

% máximo para o município 7% 

Valor máximo permitido para transferência 2.736.047,52 

Valor efetivamente transferido 2.699.271,36 

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014] 

Verifica-se da tabela acima que o limite constitucional foi cumprido. 

 

3  DISPOSITIVO 

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando 

integralmente o entendimento da área técnica, exarado no Relatório Técnico 

136/2016 (fls. 21/51), e na Instrução Técnica Conclusiva 1498/2016 (fl. 52) e do 

Ministério Público de Contas (fls. 56/57), com fulcro no artigo 80, I da Lei 

Complementar 621/2012, VOTO no sentido de que este Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo emita Parecer Prévio pela APROVAÇÃO das contas do 

senhor Rogério Feitani, Prefeito Municipal de Jaguaré no exercício de 2014. 

 

PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4467/2015, RESOLVEM os 

srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, em sessão realizada no dia vinte e quatro de agosto de dois mil e dezesseis, 

à unanimidade, recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação da Prestação de 

Contas Anual da Prefeitura Municipal de Jaguaré, relativa ao exercício de 2014, sob 
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a responsabilidade do sr. Rogério Feitani, com fulcro no artigo 80, I, da Lei 

Complementar Estadual nº 621/2012, arquivando-se os presentes autos após o 

trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos 

Ranna de Macedo. 

Composição  

Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação os senhores conselheiros 

Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias 

Chamoun e a senhora 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, 24 de agosto de 2016. 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Em substituição 

Fui presente: 

DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das Sessões 
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