
 

ACÓRDÃO TC-639/2017 - PRIMEIRA CÂMARA 

 

PROCESSO - TC-5020/2015 

JURISDICIONADO     - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA 

 

ASSUNTO               - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADOR 

RESPONSÁVEL      - ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR – 

EXERCÍCIO DE 2014 – REGULAR COM RESSALVA – 

QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.   

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN: 

I – RELATÓRIO: 

 

Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Boa 

Esperança, sob a responsabilidade do Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, 

referente ao exercício de 2014. 

 

No Relatório Técnico 00141/2016-1 (fls. 77/90) a área técnica apontou indícios de 

irregularidades, originando a Instrução Técnica Inicial 00422/2016-5 (fls. 91/92) 

para a citação do responsável. 

 

O Núcleo de Controle de Documentos desta Corte informou que não foi enviada 

qualquer documentação em nome do Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese (fl. 

101), referente ao Termo de Citação 00692/2016-6 (fl. 96), com vencimento em 

22/08/2016. 

 

Considerando a inércia do responsável, o Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese 

foi declarado REVEL, conforme art. 65, da Lei Orgânica deste Tribunal. 
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Através da Instrução Técnica Conclusiva 04137/2016-1, (fls. 109/113), a 

Secretaria de Controle Externo Contas, opinou pela regularidade com ressalva das 

contas apresentadas pelo gestor Romualdo Antônio Gaigher Milanese, nos 

seguintes termos: 

 
   3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Embora o gestor tenha sido considerado revel (DECM 01374/2016-1), a 

impropriedade contábil mantida no item 2.1 (inventários não concluídos) e no 

item 2.2 (informações nos arquivos RESMOV, RESAMC e RESIMO sem 

realização do inventário), não é considerada de natureza grave, de acordo 

com o anexo 02 da Nota Técnica SEGEX 07/2014. Desta forma, opina-se no 

sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM 

RESSALVA, na forma do artigo 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 

621/2012, a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Boa 

Esperança, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade do senhor 

Romualdo Antônio Gaigher Milanese.  

Ainda, propõe-se ao atual ordenador de despesa, ou a quem lhe vier suceder, 

a DETERMINAÇÃO na forma determinada pelo art. 86, caput, da LC 621/12 

c/c art. 162, § 2º, da Resolução TC 261/13, e alterações, que aprovou o 

Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, no sentido de 

encaminhar nas próximas prestações de contas os inventários de 

almoxarifado, bens móveis e imóveis (base legal: art. 94 e 96 da Lei 

4.320/64). 

 

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para 

manifestação, o Em. Procurador Luciano Vieira elaborou o parecer PPJC 

01747/2017-3 e manifestou-se de forma contrária à Secretaria de Controle Externo 

de Contas, concluindo nos seguintes termos: 

 

   Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas: 

1 – seja a prestação de contas julgada IRREGULAR, na forma do art. 84, 

inciso III, da LC n. 621/12, aplicando-se ao responsável, multa pecuniária, na 

forma dos arts. 87, inciso IV, e 135, I e II, do indigitado estatuto legal;  

2 – seja expedida a determinação proposta pela Unidade Técnica no item 3 

da ITC 04137/2016-1. 

3 – seja recomendada ao gestor a observância da Deliberação Conjunta 

TCEES/MPCES/TJES, de 25/09/2015; 

Por fim, com fulcro no inciso III  do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem como no 

parágrafo único  do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, 

este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento. 

 

 

II – DAS IRREGULARIDADES: 

 

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, 

portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites 

legais e regimentais. 
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II.1 - Não envio dos inventários de almoxarifado, bens móveis e imóveis (Item 

3.5.1 do RT nº. 00141/2016). 

Base Legal: art. 94 e 96 da Lei 4.320/64. 

 

II.2 - Informação sobre inventário físico nos arquivos digitais RESMOV, 

RESAMC e RESIMO, sem que os inventários tenham sido realizados 

(Item 3.5.2 do RT nº. 00141/2016). 

Base legal: art. 85 c/c 96 da Lei Federal 4.320/64.  

 

Da ITC 04137/2016-1 

 
Proposta de Encaminhamento 

Embora o gestor tenha sido considerado revel (DECM 01374/2016-1), a 

impropriedade contábil mantida no item 2.1 (inventários não concluídos) e no item 2.2 
(informações nos arquivos RESMOV, RESAMC e RESIMO sem realização do 
inventário), não é considerada de natureza grave, de acordo com o anexo 02 da Nota 

Técnica SEGEX 07/2014. Desta forma, opina-se no sentido de que este Egrégio 
Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA, na forma do artigo 84, inciso 
II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, a Prestação de Contas Anual da 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança, referente ao exercício de 2014, de 
responsabilidade do senhor Romualdo Antonio Gaigher Milanese.  

Ainda, propõe-se ao atual ordenador de despesa, ou a quem lhe vier suceder, a 

DETERMINAÇÃO na forma determinada pelo art. 86, caput, da LC 621/12 c/c art. 
162, § 2º, da Resolução TC 261/13, e alterações, que aprovou o Regimento Interno 
do Tribunal de Contas do Estado, no sentido de encaminhar nas próximas prestações 

de contas os inventários de almoxarifado, bens móveis e imóveis (base legal: art. 94 e 
96 da Lei 4.320/64). 

 

Do Parecer do Ministério Público de Contas 01747/2017-3 

 
[...] 
  A priori, insta reforçar que foi declarada a revelia do gestor, 

conforme Decisão 01374/2016-1, importando confissão ficta dos fatos que lhe foram 
imputados. 
No mérito, entendeu a unidade técnica que as irregularidades encontradas não são de 

natureza grave, razão pela qual propôs julgamento com ressalvas das contas 
apresentadas. 

Com as vênias de estilo, as irregularidades verificadas não são meras 

impropriedades, haja vista que configura omissão do responsável em prestar 
contas dos bens sob a sua guarda, o que se faz por meio da realização do respectivo 
inventário. 

Salienta-se que a escrituração contábil deve ser efetuada de modo que 
proporcione a qualquer interessado, em especial, os órgãos de controle, conhecer da 
real situação financeira e patrimonial das entidades e órgãos públicos, exigência 

inerente ao dever de prestar contas a que está jungido aquele que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, consoante art. 70 
da Constituição Federal. 

Nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64, a contabilidade deverá manter 
registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos 
elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes 

responsáveis pela sua guarda e administração. 
Tais normas visam, portanto, prevenir desfalque ou desvio de bens públicos, 

sendo indispensável sua observância para a demonstração da fiel situação patrimonial 

do Ente Público. 
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Aliás, frisa-se que o inventário anual de bens móveis, imóveis e de 

almoxarifado não consta sequer da presente prestação, é dizer, trata-se de deliberada 
e reprovável omissão do responsável em prestar devidamente contas de sua gestão, 
em grave violação aos arts. 70 e 71 da Constituição Federal. 

Nesse sentido, as irregularidades verificadas nesta prestação de contas 
consubstanciam grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, vez que prejudicam a correta 

compreensão da posição orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo,  com 
fundamento no art. 84, inciso III, “d”, da Lei Complementar 621/12.  

 

Pois bem. 

 

Analisando ambas as argumentações, entendo que assiste razão à área técnica 

quanto ao não cumprimento dos artigos 85, 94 e 96 da Lei 4320/64 e das 

divergências dos inventários do almoxarifado, e dos bens móveis e imóveis. 

 

Entretanto, quanto ao pronunciamento do Ministério Público Especial de Contas, 

divirjo da conclusão pela irregularidade das contas, pois a Secretaria do Tesouro 

Nacional aprovou na forma do Anexo à Portaria STN 548, de 24 de setembro de 

2015, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, 

definidos nos artigos 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, 

cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público – MCASP e que, este Tribunal acompanhou a STN através da Instrução 

Normativa 36/2016, que ampliou os prazos conforme art. 1º, inciso II, a saber: 

 
II - dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP, definidos no MCASP, 

nos prazos estabelecidos de forma gradual, dispostos no anexo único desta 

Instrução Normativa, em conformidade com Plano de Implantação dos 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, anexo à Portaria STN nº 548, 

de 24 de setembro de 2015. 

 

Assim, considerando que a referida IN 36/2016, em seu anexo único, nos itens 7, 8, 

9 e 17 apresenta os novos prazos para o reconhecimento, mensuração e 

evidenciação dos bens móveis, imóveis; de infraestrutura, cultural e estoques, 

respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor 

recuperável, nos prazos entre 2016 a 2021 para a implantação dos sistemas e 

registros contábeis. 

 

Relevo, contudo, a divergência mantida entre os registros contábeis e os inventários 

de almoxarifado, bens móveis e imóveis no exercício de 2014, visto que se 

encontram dentro do prazo para os referidos ajustes. 

 

Diante do exposto, não há como afastar integralmente as irregularidades, vez que as 

divergências, de fato existem, entretanto, entendo que estas não tem o condão de 

macular as contas em análise. 
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Determino ao gestor atual que atente para os prazos da Instrução Normativa 

36/2016 quanto à preparação de sistemas e outras providências de implantação e a 

obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe os inventários de almoxarifado 

e dos bens móveis e imóveis na próxima prestação de contas. 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Com base no artigo 29, inciso V, da Resolução nº 261/2003, divergindo do 

entendimento da Secretaria de Controle Externo e do Ministério Público Especial de 

Contas, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte decisão: 

 

I – Seja mantida as seguintes irregularidades, conforme já fundamentada neste voto: 

 

 Não envio dos inventários de almoxarifado, bens móveis e imóveis (Item 

3.5.1 do RT nº. 00141/2016). 

Base Legal: art. 94 e 96 da Lei 4.320/64. 

 

 Informação sobre inventário físico nos arquivos digitais RESMOV, 

RESAMC e RESIMO, sem que os inventários tenham sido realizados 

(Item 3.5.2 do RT nº. 00141/2016). 

Base legal: art. 85 c/c 96 da Lei Federal 4.320/64. 

 

II - Sejam julgadas REGULARES COM RESSALVAS as contas da Prefeitura de 

Boa Esperança, sob a responsabilidade do Sr. Romualdo Antônio Gaigher 

Milanese, no exercício de suas funções administrativas, relativas ao exercício de 

2014, nos termos do inciso II, do art. 84, da Lei Complementar 621/2012, dando 

quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal. 

 

III – Encaminhar determinação ao atual gestor para que atente para os prazos da 

Instrução Normativa 36/2016 quanto à preparação de sistemas e outras providências 

de implantação e a obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe os 

inventários de almoxarifado e dos bens móveis e imóveis na próxima prestação de 

contas. 

 

Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5020/2015, ACORDAM os 

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

Santo, em sessão realizada no dia trinta e um de maio de dois mil e dezessete, à 

unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco 

Antonio da Silva: 

1. Manter as seguintes irregularidades: 

1.1. Não envio dos inventários de almoxarifado, bens móveis e imóveis (Item 3.5.1 

do RT nº. 00141/2016). Base Legal: art. 94 e 96 da Lei 4.320/64; 

1.2. Informação sobre inventário físico nos arquivos digitais RESMOV, RESAMC e 

RESIMO, sem que os inventários tenham sido realizados (Item 3.5.2 do RT nº. 

00141/2016). Base legal: art. 85 c/c 96 da Lei Federal 4.320/64; 

2. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual da Prefeitura 

Municipal de Boa Esperança, sob a responsabilidade do senhor Romualdo Antônio 

Gaigher Milanese, relativa ao exercício de 2014, nos termos do inciso II, do art. 84, 

da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do art. 85 

do mesmo diploma legal; 

3. Determinar ao atual gestor para que atente para os prazos da Instrução 

Normativa 36/2016 quanto à preparação de sistemas e outras providências de 

implantação e a obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe os inventários 

de almoxarifado e dos bens móveis e imóveis na próxima prestação de contas; 

4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado;  

 

Composição 

Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os senhores conselheiros 

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

Chamoun, relator, e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. 

Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de 
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Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de 

Contas. 

Sala das Sessões, 31 de maio de 2017. 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

 

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Relator 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

Fui presente: 

 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das Sessões 
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