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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR 

– EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR COM 

RESSALVA – RECOMENDAR – DAR CIÊNCIA – 

ARQUIVAR. 

 

O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO: 

 

I. RELATÓRIO 

 

Versam os autos de Prestação de Contas Anual do Município de Baixo Guandu, 

referente ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade do Sr. José de 

Barros Neto. 

 

A análise feita através do Relatório Técnico Contábil RT 191/2018 (peça 68), cujos 

apontamentos e proposições foram endossadas pela Instrução Técnica Inicial ITI 

00443/2018 (peça 69), que sugeriu a citação do gestor responsável para 

apresentação das justificativas e documentação cabíveis, o que foi determinado por 

meio da Decisão SEGEX 0042/2018 (peça 70).  

 

Regularmente citado, o responsável compareceu aos autos com suas justificativas e 

documentos (peça 75). 
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Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o Núcleo de Controle Externo 

de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 0524/2019 

(peça 94), opinou no sentido de que se recomente ao Legislativo municipal o 

julgamento pela aprovação com ressalvas da prestação de contas nos termo do  

artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/20121. 

  

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual de gestão relativa à 

Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, exercício de 2017, 

formalizada de acordo com a IN 43/2017, e conforme escopo 

definido na Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.  

Apontados indicativos de irregularidades no RT 191/2018, 

assegurou-se ao responsável indicado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa, observado, portanto, o devido processo legal.  

Devidamente citado, o responsável pela gestão da Prestação de 

Contas sob exame, Senhor José de Barros Neto, apresentou 

justificativas com documentação de suporte, em resposta ao Termo 

de Citação 822/2018. Dessa forma, quanto ao aspecto técnico-

contábil e o disposto na legislação pertinente, após análise dos 

argumentos; 

Diante do exposto e do que consta dos autos, submete-se à 

consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:  

1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a prestação de contas 

anual de gestão do Senhor José de Barros Neto, no exercício das 

funções de ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Baixo 

Guandu, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da Lei 

Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista a manutenção 

dos indicativos de irregularidade apontados nos itens 3.2.2.1 e 

3.2.2.2 do RT 191/2018 e; 

2. Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão Plenária TC-

13/2018, que dispõe sobre a aplicação no âmbito deste Tribunal da 

interpretação da fixação de tese jurídica de repercussão geral pelo 

Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº 

848.826/DF, EMITIR PARECER PRÉVIO pela APROVAÇÃO COM 

RESSALVA da prestação de contas anual de gestão, exercício de 

2017, sob responsabilidade do Senhor José de Barros Neto, 

objetivando instrumentalizar o julgamento pela Câmara Municipal de 

                                                 
1 Art. 84. As contas serão julgadas: 

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de 
natureza grave e que não represente dano injustif icado ao erário; 
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Baixo Guandu, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei 

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 

 

O Ministério Público de Contas, representado pelo Procurador Heron Carlos Gomes 

de Oliveira, através do Parecer do Ministério Público de Contas 00633/2019 (peça 

98), manifestou-se em consonância com a área técnica. 

 

Após, vieram-me os autos para análise. É o que importa relatar. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO  

 

Destaca-se que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual da 

Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, ora em discussão, referente ao exercício de 

2017, sob a responsabilidade do Sr. Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior, foram 

analisados e mantidas na Instrução Técnica Conclusiva 0524/2019 as 

irregularidades a seguir tratadas:  

 

3.2.2.1 - Não conformidade, quanto aos bens móveis, entre saldo de inventário e 
saldo contábil. 

3.2.2.2 - Não conformidade, quanto aos bens imóveis, entre saldo de inventário e 

saldo contábil. 

 

O Relatório Técnico 191/2018, apontou inconformidades entre o saldo do inventário 

e o saldo contábil das contas bens móveis e bens imóveis. 

 

Alegou o gestor em sua defesa que desde o exercício financeiro de 2012 não é feito 

o inventario dos bens da municipalidade, sendo que a partir de 2013 a prefeitura 

iniciou o levantamento dos bens patrimoniais, e que os valores registrados nos 

inventários se referem a este período, alegou ainda que diante da grandeza do 

trabalho somente no exercício financeiro de 2019 é que haverá o controle total dos 

bens patrimoniais, incluindo a depreciação e a amortização destes. 

 

Após a análise da defesa do responsável, a unidade técnica concluiu, ante os fatos 

apresentados, que a unidade gestora apresenta uma situação de descontrole parcial 

dos seus bens patrimoniais, indicando que boa parte continua pendente de 

inventário. 
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A situação em questão, é de natureza grave e, portanto, deverá ser considerado no 

julgamento dos atos de gestão do responsável. 

 

Diante de todo o exposto, opinou-se pela manutenção dos indicativos de 

irregularidade apontados (itens 3.2.2.1 e 3.2.2.1 do RT 191/2018), porém passíveis 

de ressalva, tendo em vista os prazos de adequação previstos na IN TCEES 

36/2016 (o prazo para preparação de sistemas e outras providências de implantação 

nos municípios para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, 

imóveis e em almoxarifado é até 31.12.2019 - item 07 do Anexo Único - IN TCEES 

36/2016). 

 

Frente ao ocorrido acredito, para que não se repita, cabe uma RECOMENDAÇÃO 

ao gestor para que se adeque o mais rápido possível ao prazo para preparação de 

sistemas e outras providências de implantação nos municípios para reconhecimento, 

mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e em almoxarifado nos 

termos da IN TCEES 36/2016. 

 

Considerando que a Recomendação é o instrumento de auxilio utilizado para 

cientificar ao gestor acerca dos cuidados em determinado assunto de interesse 

público, onde sua observância pode resultar em beneficio coletivo e sua 

inobservância, além de comprometer a gestão pode gerar penalidades legais 

futuramente.  

 

Considerando que a análise contábil da presente Prestação de Contas Anual, 

referente ao exercício de 2017, do Sr. José de Barros Neto, no exercício da função 

de ordenador de despesas do município de Baixo Guandu, ITC 0524/2019 elaborada 

pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE que concluiu 

pela REGULARIDADE da presente prestação de contas, com emissão de Parecer 

Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA 

das contas do responsável.  

 

Considerando também que o Ministério Público Especial de Contas, através de 

Parecer do Ministério Público de Contas de nº 00633/2019-3, emitido pelo 

Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, que acompanhou integralmente o 
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entendimento da área técnica, exposto por ocasião da ITC 0524/2019. 

 

Por fim, divergindo parcialmente do posicionamento da área técnica e do Ministério 

Publico Especial de Contas, vez que divirjo do posicionamento quanto à emissão de 

parecer prévio à Câmara Municipal. 

 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Conselheiro Relator 

 

 

1. ACÓRDÃO 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda 

Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 

1.1.  JULGAR REGULAR COM RESSALVA a prestação de contas anual de gestão 

do Senhor José de Barros Neto, no exercício das funções de ordenador de 

despesas da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, no exercício de 2017, na forma 

do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012. 

1.2. RECOMENDAR ao atual gestor ou a quem suas vezes fizer que, se adeque o 

mais rápido possível ao prazo para preparação de sistemas e outras providências 

de implantação nos municípios para reconhecimento, mensuração e evidenciação 

dos bens móveis, imóveis e em almoxarifado nos termos da IN TCEES 36/2016. 

1.3. Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.   

2. Unânime.   

3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do 

Carmo (relator) e Domingos Augusto Taufner. 
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente  

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

Relator 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

Fui presente:  

PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

MICHELA MORALE 

Secretária-adjunta das sessões em substituição 
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