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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 

ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUARAPARI – EXERCÍCIO DE 2015 – 

IRREGULAR – MULTA - ARQUIVAR. 

 
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

 

RELATÓRIO 

 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador, relativa ao 

exercício de 2015, da Câmara Municipal de Guarapari, sob a responsabilidade do 

Senhor José Wanderlei Astori.  
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A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou Relatório 

Técnico – RT 332/2016, às fls. 5/29, opinando pela citação dos responsáveis, em 

razão de indicativos de irregularidades, conforme itens a seguir:  

Item 4.5.1 – Apropriação e recolhimento a menor das contribuições 

previdenciárias  

Item 5.2.1 – Descumprimento do limite de gastos do Poder Legislativo  

 

Item 5.2.2 – Pagamento irregular de verbas 

Ato contínuo, foi elaborada Instrução Técnica Inicial – ITI 873/2016, às fls. 30/31, 

sugerindo a citação do responsável José Wanderlei Astori e em relação ao item 

5.2.2 do RT 332/2016, sugeriu-se a citação também dos demais vereadores: 

Anselmo Pompermayer Bigossi; Fernanda Mazzelli Almeida Maio; Gedson 

Queiroz Merizio; Germano Borges Netto; Jair Gotardo; Jorge Figueiredo 

Gonçalves; Jorge Ramos de Morais; Lincoln Bruno Cavalcante Silva; Manoel 

Ferreira Couto; Marcial Souza Almeida; Oziel Pereira de Souza; Paulina Aleixo 

Pinna; Rogerio Capistrano Marques; Ronaldo Gomes; Sergio Ramos Machado 

e Thiago Partelini Monjardim. 

Anuindo ao posicionamento da área técnica, decidiu este Relator, por meio de 

Decisão Monocrática 1345/2016, por citar os responsáveis referidos acima.  

Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas justificativas, como 

consta às fls. 74/96 dos presentes autos.  

Após análise das justificativas apresentadas, a SecexContas através da Instrução 

Técnica Conclusiva – ITC 299/2017, às fls. 189/223, entendeu pelo afastamento da 

irregularidade do item 4.5.1 do RT 332/2016 e pela manutenção dos itens 5.2.1 e 

5.2.2 do referido RT, opinando que esta Corte de Contas julgue irregular a prestação 

de contas, apresentando a seguinte proposta de encaminhamento: 

IV–CONCLUSÃOE PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas constante do presente processo, 

formalizada conforme disposições da IN 28/2013. 

Diante de todo o exposto, no que tange ao aspecto técnico-contábil e 

considerando as  disposições  contidas  na  legislação  pertinente,  opina-se  

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 9F82D-76645-284E9



ACÓRDÃO TC-1640/2018 

lm/fbc 

  

no  sentido  de  que este TCEES  julgue IRREGULAR a  presente  

prestação  de  contas,  cujo responsável  é o senhor JOSÉ   WANDERLEY   

ASTORI,   presidente   da   Câmara   Municipal   de Guarapari, durante o 

exercício de 2015, conforme dispõem o inciso III do art. 84, da Lei 

Complementar 621/2012 e art. 163do Regimento Interno deste Tribunal, 

face à apuração das seguintes irregularidades:  

1) Total da Despesa do Poder Legislativo acima do Limite 

Constitucional (Item II.II desta Instrução e 5.2.1do RT 332/2016) 

2) Pagamento irregular de verbas aos vereadores (Item II.III desta 

Instrução e 5.2.2 do RT 332/2016) 

 Em   decorrência   do   exposto   no   item   II.III desta   Instrução,   

sugere-se   a determinação plenária  desta  Corte  de  Contas  no  

sentido  de  que  a  Câmara Municipal promova a aferição e o controle 

eficaz dos gastos com combustíveis que forem de fato utilizados na 

consecução dos interesses da coletividade do Município  de  

Guarapari,  bem  como  que  altere  as  hipóteses  condicionantes  e 

forma  de  repasse  estabelecidas  pela  Lei  Municipal  3098/2010,  de  

forma  que  a verba respectiva não se caracterize como verba 

remuneratória dos vereadores 

Sugere-se,  ainda,  salvo  melhor  entendimento,  que  o  Plenário  

deste  Egrégio Tribunal, com fulcro nos incisos XV do art. 1º e XXXV do 

art. 9ºdo Regimento Interno do Tribunal de  Contas do Estado do 

Espírito Santo –RITCEES expeça medida   cautelar determinando   ao   

Poder   Legislativo   a  suspensão do pagamento da verba  

indenizatória “auxílio-combustível” aos  vereadores,  até que  se  

promova  a  aferição  e  o  controle  e ficaz  dos  gastos  com  

combustíveis que forem de fato utilizados na consecução dos 

interesses da coletividade do Município,  bem  como a  alteração  das  

hipóteses  condicionantes  e  forma  de repasse  estabelecidas  pela  

Lei  Municipal  3098/2010, a  fim  de  prevenir  a ocorrência de lesão ao 

erário municipal de Guarapari, decorrente de possíveis pagamentos  

de  “auxílio-combustível”  sem  comprovação  de  utilização  no 

Interesse   do   Serviço   Público com   repasses   efetuados 

diretamente   aos vereadores municipais. 

Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, através de Parecer 1446/2017, 

de lavra do Exmo. Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 9F82D-76645-284E9



ACÓRDÃO TC-1640/2018 

lm/fbc 

  

manifestou-se em consonância com a área técnica, propondo julgar irregular a 

presente prestação de contas.  

Na 12ª sessão ordinária da 2ª Câmara desta Corte de Contas, ocorrida no dia 25 de 

abril de 2018, foi realizada sustentação oral pelo Dr. Paulo Moreira Raposo de 

Aguiar, patrono do o senhor José Wanderley Astori, conforme notas taquigráficas 

acostadas às fls. 232/234. 

É o relatório. Passo a fundamentar. 

FUNDAMENTAÇÃO  

Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual – ordenadores, da 

Câmara Municipal de Guarapari, referente ao exercício de 2015, portanto, estamos a 

apreciar “contas de gestão”.  

 

Verifico que o feito se encontra devidamente instruído. Foram observados todos os 

trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em 

atendimento aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla 

defesa e do contraditório. 

 

O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à 

“fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de Contas dos Estados, entre 

essas compreendeu as atinentes às competências do TCU, nas quais é clara a 

distinção entre o artigo 71, I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do 

Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do artigo 71, II – 

de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos 

órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. 

 

Estamos, portanto, exercendo a competência insculpida no inciso II do art. 71 da 

Carta Magna, que cabe a este Tribunal de Contas. 

Como se trata de uma Prestação de Contas Anual o corpo técnico analisou a gestão 

da Câmara Municipal de Guarapari no exercício de 2015, de maneira detalhada, 

conforme se observa do Relatório Técnico 00332/2016. 
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Concernente aos itens avaliados na Gestão Pública, observou que a execução   

orçamentária   da   Câmara   Municipal   apresenta-se   no   Balanço Orçamentário   

evidenciando   um   montante   de R$ 9.178.584,04, cujo   resultado representa 

93,12% em relação às despesas autorizadas. 

 

Em relação a execução financeira, conforme evidenciado na síntese do Balanço 

Financeiro, restou um saldo em espécie para o exercício seguinte de R$ 48.480,84. 

 

Quanto a execução patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais -DVP 

consolidada evidencia um resultado patrimonial positivo, consubstanciado num 

superávit patrimonial no valor de R$ 3.802,06. 

 

No que se refere ao cumprimento dos Limites Legais e Constitucionais, também 

houve respeito aos índices: na despesa com pessoal, foram cumpridos os limites 

legal de 6% e prudencial de 5,7%, sendo as despesas totais com pessoal 

correspondente a 2,79% em relação à RCL. A fixação e o pagamento dos subsídios 

aos Vereadores estão em conformidade com a Carta Magna, artigo art. 29, inc. VI, 

correspondendo a 0,69% da   receita   total   do   município. As despesas com folha 

de pagamento alcançaram R$ 6.160.690,68, correspondendo a 67,47% dos 

duodécimos recebidos pela Câmara, também em conformidade com a Constituição 

da República.  

 

Entretanto, no tocante ao total da despesa da Câmara Municipal, apontou a área 

técnica seu descumprimento do máximo de 6% do somatório da receita tributária e 

das transferências previstas nos § 5º do art. 153 e nos arts.  158 e 159, efetivamente 

realizadas no exercício anterior, pois o valor total das despesas do Poder Legislativo 

Municipal correspondeu a 6,11% da base de cálculo, estando, portanto, em 

desacordo com o limite determinado pela Constituição da República. Este 

apontamento será analisado mais adiante neste voto. 

 

Desta feita, mesmo com o respeito a todos os índices aqui apresentados, o corpo 

técnico deste Tribunal observou a presença de inconsistências na Prestação de 

Contas sub examine, que merecem destaque neste voto: 
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1 - Apropriação e recolhimento à menor das contribuições previdenciárias 

(Item 4.5.1 do RT 332/2016)  

Verificou-se que os empenhos das contribuições patronais registrados no Balancete 

da Despesa totalizaram um valor menor que o demonstrado na folha de pagamento. 

Analisando as justificativas apresentadas pelo responsável, este alegou que a 

divergência apontada está relacionada apenas a um problema na geração do 

arquivo digital (FOLRPP) da folha de pagamento, que apresentou a base   do   

RPPS (empresa) no   total   de R$660.871,91 (seiscentos e sessenta mil oitocentos 

e setenta e um reais e noventa e um centavos). Contudo, comprovou através dos 

Resumos Mensais da Folha de Pagamento que a base de cálculo correta do RPPS 

corresponde ao   valor   de   R$606.511,80 (seiscentos e seis mil quinhentos e onze 

reais e oitenta centavos), sendo devido   da   contribuição   corresponde   o   

montante   de R$97.041,91 (noventa e sete mil e quarenta e um reais e noventa e 

um centavos), o qual foi devidamente contabilizada e recolhida dentro do exercício 

de 2015. 

A área técnica analisou a documentação apresentada e concluiu que os dados 

apresentados guardavam consonância com o saldo apresentado nos demonstrativos 

contábeis presentes na Prestação de Contas Anual, entendendo pelo afastamento 

da irregularidade.  

Nota-se que as informações e os documentos apresentados pelo gestor foram 

suficientes para sanar a irregularidade exposta, restando demonstrado, através dos 

Resumos Mensais da Folha de Pagamento, a base de cálculo correta do RPPS, 

evidenciando que o montante contabilizado no Balancete de Despesa, refere-se ao 

valor integral das contribuições que eram devidas naquele período. Nessa senda, 

acompanho o entendimento da área técnica e afasto a presente irregularidade. 

2 - Descumprimento do limite de gastos do Poder Legislativo (Item 5.2.1 do RT 

332/2016)  

Conforme o artigo 29-A da Constituição Federal, a despesa total do Poder 

Legislativo Municipal, excluindo os gastos com inativos, e considerando a população 

do Município de Guarapari, não poderá ultrapassar o limite de 6%, relativo à soma 
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da receita tributária com as transferências previstas no §5° do art. 153 e nos artigos 

158 e 159, também da Constituição Federal.   

Analisando as informações na presente Prestação de Contas, a área técnica 

inicialmente verificou que a despesa total da Câmara de Guarapari em 2015, 

excedeu o referido limite constitucional, em 0,11%, correspondendo ao valor de R$ 

170.178,82 gastos a mais.  

O responsável, em suas justificativas, afirma que há divergência entre o valor da 

base de cálculo apurada pelo Executivo Municipal (R$152.174.196,87) e base de 

cálculo utilizada por este Tribunal de Contas, que apurou um valor menor (R$ 

150.140.086,94).  Aduz também que durante o exercício de 2015 houve   devolução   

de   duodécimo   no montante de   R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e que o valor 

total de gastos do Poder Legislativo equivale a 5,94% da receita, não havendo que 

se falar em descumprimento do limite. 

Em sede de sustentação oral, o gestor argumenta até o ano de 2014 era permitido o 

uso do saldo anterior para cobrir despesas do exercício, previsto na Lei Orgânica de 

Guarapari. Mas houve um parecer consulta feito no final de 2014 que suprimiu essa 

possibilidade. No entanto, esse parecer consulta passou a ter validade a partir de 

primeiro de janeiro de 2015, ou seja, caso houvesse devolução, essa deveria ser 

feita até 31 de dezembro de 2014.  Logo, a Câmara entendeu que o parecer 

consulta não alcançava o exercício de 2014. Outro ponto que também causou a 

insegurança jurídica foi acerca da errata publicada no Parecer Consulta TC-

016/2014, no qual foi corrigido o termo possibilidade por impossibilidade, gerando 

insegurança jurídica à época.  

Diante dos argumentos apresentados pelo gestor, área técnica fez análise dos 

Balancetes da Execução da Receita apresentados em relação ao exercício anterior, 

para averiguação quanto a base de cálculo que apresentou uma divergência e 

constatou que os valores e saldos apresentados pelo gestor não correspondiam aos 

apresentados a este Tribunal, pela Prestação de Contas Anual do exercício de 2014.  

Além disso, entende a área técnica que não há possibilidade de que os gastos 

relacionados a “Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica”, mesmo de exercícios 
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anteriores, sejam deduzidos dos gastos totais do Poder Legislativo, mantendo, 

assim, a irregularidade.  

Pois bem. 

Argumenta o responsável que há divergência entre a base de cálculo para repasse 

ao Legislativo, apurada pelo Executivo Municipal e a apurada pela equipe técnica 

deste Tribunal.  

De fato, nota-se uma considerável divergência entre a base de cálculo apresentada 

pelo Gestor e a base apurada pela equipe técnica. Mas é importante consignar que 

essa mesma divergência ocorreu também na análise das contas do Executivo 

Municipal de Guarapari, exercício 2015, processo TC 3745/2016, onde foi apontada 

e mantida a irregularidade “Transferências de recursos ao Poder Legislativo acima 

do limite constitucional”.  

No referido processo, após esclarecimentos prestados pelo Gestor foi constatado 

pela equipe técnica que não haviam sido consideradas algumas receitas 

provenientes de “Multas e Juros”, bem como as deduções dos respectivos impostos, 

evidenciados no BALEXO–Balancete da Receita Orçamentária, Exercício 2014. 

Assim, chegou-se a base de cálculo correta de R$ 146.059.643,82, referente as 

receitas tributárias e transferências de 2014. 

No caso em tela, observo que o mesmo equívoco ocorreu no que se refere a base 

de cálculo apurado pela área técnica e também pelo Gestor, vez que nos 

documentos acostados por ele (fls. 147/152) não estão sendo consideradas todas as 

deduções da receita, como renúncia, restituições, descontos concedidos, 

especialmente em juros e multas de dívida ativa e também compensações. Há 

apenas uma menção no documento de fls. 177/178 referente a dedução por 

antecipação de pagamento. Assim, não atende ao que preconiza o art. 29-A da 

Constituição Federal, que define o limite da despesa em percentual sobre o 

somatório da receita tributária e das transferências efetivamente realizado no 

exercício anterior. 

Nesse sentido, considerando não apenas os elementos desse processo, mas 

também as informações extraídas da Prestação de Contas do Munícipio de 
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Guarapari relativas ao ano 2015 (TC 3745/2016), resta evidente que foi repassado 

ao Legislativo de Guarapari valor superior ao limite estabelecido na Constituição e, 

consequentemente, a Câmara ao utilizar-se integralmente dessa receita, teve sua 

despesa também acima do limite constitucional.  

Ressalta-se que mesmo havendo a devolução de   duodécimo ao Executivo no   

total   de   R$50.000,00 (cinquenta mil reais), este valor corresponde a apenas parte 

do gasto a maior, não ocorrendo a devolução integral dos recursos recebidos acima 

do limite.  

No que se refere a possibilidade de uso pelo Legislativo de recursos remanescente 

de exercício anterior, era amparada por entendimento dessa Corte, externado no 

Parecer Consulta TC 011/2002 (Processo TC 4467/2002). Entretanto, como alegado 

pelo ora responsável, posteriormente o citado parecer foi revogado pelo Parecer 

Consulta TC 016/2014, que passou a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2015 e não 

mais permitia tal situação.  

Assiste razão o Responsável quanto a alegação de que havia insegurança jurídica, 

em razão das diversas erratas editadas ao longo do exercício de 2015, pois as 

erratas alteravam substancialmente o sentido do texto, no ano que iniciou a vigência 

do novo parecer. Entretanto, ainda que fosse aplicado o entendimento anterior ao 

referido parecer, penso que no caso concreto houve cometimento da irregularidade. 

Isso porque o Parecer Consulta TC 011/2002, permitia as Câmaras utilizar-se dos 

recursos remanescente do exercício anterior, mas não autorizava gastar mais do 

que o percentual estabelecido no art. 29-A da CF. Vejamos: 

Parecer Consulta TC 011/2002: 

EMENTA: RECURSO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR-
UTILIZAÇÃO PELA CÂMARA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS 

ADICIONAIS, COMO PREVÊ A LEI 4.320 - POSSIBILIDADE. 

(...). Na realização da despesa, porém, devem ser observados os 
limites do artigo 29-A da Constituição, sobre o qual vale tecer algumas 

breves considerações. Primeiramente, cumpre salientar que o objetivo 
principal do legislador foi impedir que a Câmara Municipal gaste recursos 
excessivos frente à arrecadação municipal, o que comprometeria o 

orçamento. Por isso, os cálculos do percentual de limite de gasto têm por 
base o somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º 
do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício 

anterior‟. Desse modo que, a Câmara não poderá gastar mais do que o 
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percentual estabelecido, tomando-se por base a arrecadação efetiva do 

exercício anterior. Mas isso não impede que sejam gastos, conjuntamente, 
eventuais sobras de caixa proveniente do exercício que se encerrou.  

(...). Entretanto, o fato da Câmara obter economia em suas operações, não 

lhe confere a prerrogativa de gastar além do que fora fixado em lei. 

Depreende-se do parecer supracitado que a Câmara respeitando o limite de 

despesa no percentual estabelecido no art. 29-A da CF e também a Lei 

Orçamentária Anual, poderia utilizar conjuntamente os recursos remanescente do 

exercício anterior para abertura de créditos adicionais, fazendo a inclusão desses 

recursos no orçamento, podendo ser criada rubrica específica para a utilização dos 

mesmos.  

Desse modo, o caso concreto não se enquadra na situação especificada no Parecer 

Consulta TC 011/2002, uma vez que as despesas no exercício de 2015 da Câmara 

de Guarapari foi R$ 9.053.869,41 contabilizados na fonte Recursos Ordinários, 

enquanto o limite máximo para o repasse de duodécimo e respectiva despesa do 

Legislativo, era de R$ 8.763.578,63, o que evidencia o descumprimento do limite 

constitucional. 

Além do valor da despesa anteriormente citado, ocorreu, ainda, despesa no 

montante de R$124.714,63 contabilizados na fonte Recursos do Exercício Anterior. 

Conclui-se, dessa forma, que a Câmara de Guarapari recebeu e também gastou no 

exercício de 2015 valor superior ao que determina a Carta Magna e, além disso, 

utilizou recursos provenientes de exercício anterior para custear despesas, 

ampliando ainda mais o gasto do legislativo.  

Ante todo o exposto, acompanho o entendimento técnico e ministerial, para manter 

o indicativo de irregularidade do presente item.  

3 - Pagamento irregular de verbas aos vereadores (Item 5.2.2 do RT 332/2016) 

Verificando as fichas financeiras dos vereadores, a área técnica constatou que foram 

pagos valores a título de verbas indenizatórias de combustíveis, alimentação e 

saúde, com base no art. 1° da Lei Municipal 3.098/10. Além disso, o art. 2°, § 2° da 

citada lei estabelece que o recebimento das verbas indenizatórias referentes à 
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alimentação e combustível estaria dispensado da obrigatoriedade de prestação de 

contas, sendo depositadas mensalmente na conta de cada vereador.  

A referida Lei Municipal foi objeto de análise pela Procuradoria Geral de Justiça e 

pelo Ministério Público em Guarapari, tendo sido impetrada ação civil pública por ato 

de improbidade em relação aos pagamentos realizados. De acordo com o gestor, a 

Promotoria de Justiça de Guarapari firmou um Termo de Ajustamento de Conduta – 

TAC com a Câmara dos Vereadores de Guarapari, e entendeu que “as verbas 

indenizatórias percebidas pelos Edis são plenamente jurídicas e adequadas”.  

Cabe ressaltar que o presente indicativo de irregularidade já foi objeto de análise 

nos autos do Processo TC 1785/2011, onde foi suscitada pela área técnica, a 

preliminar de inconstitucionalidade da Lei 3098/2010. Nos termos do voto deste 

Conselheiro, no Acórdão 1033/2016, foi rejeitada a referida preliminar, entendendo 

não haver afronta à Constituição Federal e afirmando que os valores indenizatórios 

pagos se encontram em consonância com os critérios de razoabilidade e com o 

estabelecido pelo TAC.  

Em simetria ao Acórdão 1033/2016 estão os Pareceres Consulta TC 025/2005 e TC 

31/2005, tratando da possibilidade condicionada de concessão aos vereadores, de 

auxílio alimentação e combustível para utilização em veículos particulares. Extraindo 

a conclusão do primeiro parecer:  

CONCLUSÃO.  Cabível, portanto, a concessão de auxílio-

alimentação a edis, desde que o dia dos vereadores seja tomado por 

atividades legiferantes ou de fiscalização, comprovadas, mas não por 

atividades assistencialistas   ou   particulares. [...]  

 Com relação ao Parecer Consulta TC 31/2005, entendeu-se que:  

[...] concluímos   conforme   a   8º   Controladoria Técnica, no sentido 

da existência da possibilidade de concessão de combustível aos 

vereadores, para seus veículos, desde que a Câmara não disponha 

de veículo oficial e que haja regramento disciplinado para concessão 

do uso do combustível, isto é, que seja usado para fins 

exclusivamente públicos, com fixação de valor máximo a ser 

despendido.   
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Ressalta-se que no Termo de Ajustamento de Conduta, menciona-se que o 

Legislativo Municipal não possui frota de veículos própria ou alugada, havendo, 

dessa forma, possibilidade de repasse de combustível aos vereadores em utilização 

de seus veículos particulares para atividades vinculadas ao exercício de seus 

mandatos.  

Ainda, os valores máximos pagos das verbas indenizatórias no exercício de 2015 

corresponderam aos mesmos valores pagos em 2010, e foram reajustados para fins 

de reposição de perdas inflacionárias, com observância à Lei 3098/2010 e ao Termo 

de Ajustamento de Conduta.  

Embora a área técnica entenda como cabível determinar à Câmara Municipal que 

exerça controle dos gastos com combustíveis que foram de fato utilizados no 

exercício de atividades de interesse da coletividade, não há esta determinação na 

Lei Municipal 3.098/2010, lei esta que teve afastada por esta Corte de Contas, a 

inconstitucionalidade suscitada. Além disso, também não houve determinação nesse 

sentido no Acórdão previamente proferido.  

Considerando que as verbas indenizatórias de combustíveis, alimentação e saúde 

se encontram em conformidade com a Lei, e nos termos do Acórdão 1033/2016 aos 

autos do Processo TC 1785/2011, divergindo do opinamento técnico, afasto o 

presente indicativo de irregularidade.  

 Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área 

Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a minuta que 

ora submeto à apreciação deste Colegiado.  

 

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

Relator 

1. ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os senhores conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, 

ante as razões expostas pelo Relator, em:  
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1.1 Julgar IRREGULARES as contas da Câmara Municipal de Guarapari, sob a 

responsabilidade do Sr. José Wanderlei Astori, relativas ao exercício de 2015, nos 

termos do artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar Estadual 

621/2012, em razão da manutenção da irregularidade a seguir:  

1.1.2 Total da Despesa do Poder Legislativo acima do Limite 

Constitucional (Item 5.2.1do RT 332/2016)  

1.2 Aplicar multa pecuniária de R$ 3.000,00 ao responsável Sr. José Wanderlei 

Astori, na forma dos artigos 87, inciso IV e 135, incisos I e II da LC 621/2012; 

1.3  Dar ciência aos interessados;  

1.4 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.  

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 14/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto 

Taufner (relator) e Rodrigo Coelho do Carmo. 

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do 

débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da 

publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno 

deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se 

previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

Relator 
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CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

                           LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

                           Secretária-adjunta das sessões  
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