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PROCESSO - TC-1794/2011  

INTERESSADO  - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM 

ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010 

 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010 -      

1) CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - 2) DETERMINAÇÃO. 

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL: 

 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência 

dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim - IPAS, referente ao exercício 

financeiro de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Wilson Marques Paz. 

 

A 5ª Controladoria Técnica elaborou a instrução Técnica Inicial nº 449/2012, fl. 186, 

sugerindo a citação do responsável para que apresentasse justificativas quanto a 

irregularidade constante no item 3.1(Divergência entre a Receita Orçamentária do 

Balanço Financeiro e a Receita Orçamentária constante dos anexos II, X, XII, XV) do 

Relatório Técnico Contábil nº 175/12, fls. 181/185. 

 

Devidamente citado, o agente responsável compareceu aos autos às fls. 198/209, 

apresentando suas alegações de defesa, bem como, documentação visando à 

elucidação dos fatos inicialmente apontados. 
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Novamente, a 5ª Controladoria Técnica, através da Instrução Contábil Conclusiva 

nº 253/12 (fls. 212/214), examinando a Prestação de Contas Anual do Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim, constatou que as 

referidas contas foram encaminhadas a este Tribunal tempestivamente em 

30/03/2011, tendo sido saneadas as inconsistências apontadas. Logo, sugere 

quanto ao seu aspecto técnico-contábil que sejam consideradas regulares as contas 

ora apresentadas. 

 

No mesmo sentido, é o opinamento do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises 

Conclusivas - NEC, através da Instrução Técnica Conclusiva Nº 4582/2012 

(fls.218/228), contudo, sugere que seja feita a determinação ao atual gestor e ao 

contabilista responsável técnico pela Prestação de Contas do órgão, que observe os 

procedimentos técnico-contábeis de estornos e retificações de lançamentos 

contábeis, previstos nos itens 31/36 da NBC - ITG - 2000 da Resolução CFC nº 

1330/2011. 

 

O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Parecer nº 787/2012, de fls. 

2032/235, subscrito pelo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, dissentindo 

parcialmente da Área Técnica, pronunciou-se no sentido de sejam consideradas 

regulares com ressalva as contas em análise, determinando-se ao gestor que 

observe os procedimentos técnico-contábeis de estornos e retificações de 

lançamentos contábeis, previstos nos itens 31/36 da NCB-ITG-2000 da Resolução 

CFC nº 1330/2011. 

 

Em síntese, é o relatório. 

    

      V O T O 

                                              TC - 1794/11  

 

No compulsar dos autos, depreende-se que a presente Prestação de Contas fora 

considerada regular pelos técnicos deste sodalício, não se vislumbrando 
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subsistência de ocorrências que pudessem comprometer a sua regularidade.  

 

Quanto ao prazo para entrega das contas em análise, as mesmas foram 

protocolizadas neste Tribunal dentro do estabelecido pela legislação vigente, 

compostas por toda documentação e demais documentos exigidos pela Resolução 

TC-182/02 e Lei Federal nº 4.320/64.  

 

Contudo, quanto as Demonstrações Contábeis, consta que foram encaminhados 

pelo gestor novo Balanço Financeiro, agora retificado, haja vista que o sistema 

contábil do Município não registrou no demonstrativo todas as receitas auferidas, 

ocasionando um desequilíbrio entre o total de receitas e despesas. Contudo, 

observa-se que a divergência apontada foi dissolvida através da retificação do 

Balanço Financeiro, refletindo, assim, de forma coerente as informações registradas 

nos demais anexos contábeis.  

 

Oportunamente, a equipe técnica desta Casa ressalta que, diante das normas de 

contabilidade aplicadas ao registro das entidades e a elaboração das 

demonstrações contábeis, pode-se extrair que as demonstrações contábeis devem 

ser realizadas de forma tempestiva, e caso exista a necessidade de retificação de 

lançamentos por qualquer motivo, estes devem ser realizados na data corrente, não 

sendo possível a elaboração de novas demonstrações contábeis após o 

encerramento do exercício. 

 

Ademais, cabe esclarecer que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Itapemirim não foi contemplado para a realização de auditoria ordinária 

no exercício de 2010, e também não foram identificados outros processos que 

possam refletir no julgamento da presente prestação de contas, até a presente data.  

 

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

divirjo parcialmente do Corpo Ministerial desta Corte de Contas, VOTO pela 

REGULARIDADE das contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Itapemirim, relativas ao exercício de 2010, dando-se a devida 
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QUITAÇÃO ao responsável, Sr. Wilson Marques Paz, nos termos do artigo 84, 

inciso I, e artigo 85, da Lei Complementar nº 621/12.  

 

VOTO ainda, no sentido de determinar ao atual gestor do Instituto de Previdência 

dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim, que observe os procedimentos 

técnico-contábeis de estornos e retificações de lançamentos contábeis, previstos nos 

itens 31/36 da NBC - ITG - 2000 da Resolução CFC nº 1330/2011. 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1794/2011, ACORDAM os 

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

realizada no dia vinte e dois de janeiro de dois mil e treze, à unanimidade, nos 

termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel: 

 

1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual, sob a responsabilidade do Sr. 

Wilson Marques Paz, ordenador de despesas do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Itapemirim no exercício de 2010, dando-lhe a 

devida quitação; 

 

2. Determinar ao atual gestor que observe os procedimentos técnico-contábeis de 

estornos e retificações de lançamentos contábeis, previstos nos itens 31/36 da NBC 

- ITG - 2000 da Resolução CFC nº 1330/2011. 

 

Composição Plenária 

 

Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Sebastião 

Carlos Ranna de Macedo, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, 

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire 

Farias Chamoun e o Conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti. Presente, 
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ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao 

Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. 

 

Sala das Sessões, 22 de janeiro de 2013. 

 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente  

 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL  

Relator 

 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO  

 

 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

 

 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

 

 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Em substituição 
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DR. LUCIANO VIEIRA 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral 

 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-Geral das Sessões em substituição 


