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SENHOR CONSELHEIRO RELATOR, 

 
 

PARECER MINISTERIAL 

 

Processo TC: 6877/2016 

Assunto:  Prestação de Contas Anual (Ordenador) 
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy 

Exercício: 2015 
Responsáveis: Joseli José Marquessini e Deivis de Oliveira Guimarães 

 

O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, 

no exercício de suas atribuições institucionais, manifesta-se nos seguintes termos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a Instrução Técnica Conclusiva ITC 

5245/2017-8 (fl. 69/74) reconheceu a irregularidade decorrente da “Ausência de 

recolhimento de contribuição previdenciária retida do servidor e contribuição 

previdenciária patronal”. Todavia, considerou-a apta a proporcionar apenas a 

regularidade com ressalvas das contas apreentadas.  

Como cediço, a regularidade com ressalvas somente se dará naquelas prestações 

de contas que contiverem erros mínimos, de caráter essencialmente formal, não 

consistindo em ilegalidades e/ou irregularidades propriamente ditas, o que 

claramente não ocorreu na situação sub examine, tendo em vista que o não 

recolhimento de contribuições previdenciárias retida do servidor e a título de 

contribuição patronal configuram-se como graves infrações à norma legal ou 

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou 

patrimonial, e que evidencia desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores 

públicos, maculando, por consectário lógico, a prestação de contas em análise, em 

notória consonância com o art. 84, III, “d” e “f”, da Lei Complementar 621/2012, 

verbis: 
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Art. 84. As contas serão julgadas: 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:  

a) omissão do dever de prestar contas; 

b) não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pelo 

Estado ou Município;  

c) prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico;  

d) grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;  

e) dano injustificado ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou 
antieconômico;  

f) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.  

Diante do exposto, vê-se que, por conta da gravidade da irregularidade perpetrada 

em face do erário, a proposta de encaminhamento que melhor se coaduna com o 

interesse público é no sentido do julgamento pela IRREGULARIDADE das contas. 

Vitória, 24 de abril de 2018. 

 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador Especial de Contas 
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