
 

 
 

 
ACÓRDÃO TC- 1141/2018 – PRIMEIRA CÂMARA 

 

Processo:         04993/2017-1 

Classificação:  Prestação de Contas Anual de Ordenador 

Exercício:         2016 

UG:                   SANEAR - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental 

Relator:            Márcia Jaccoud Freitas 

Responsável:  ALMIRO SCHIMIDT                                                                

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SERVIÇO 

COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL – 

EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR – 

RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR 

 

 

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD 

FREITAS: 

 

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do SERVIÇO COLATINENSE DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAR, referente ao exercício de 2016, sob a 

responsabilidade do senhor ALMIRO SCHIMIDT. 

 

Com base no Relatório Técnico n.º 00689/2017-2 e na Instrução Técnica Inicial 

n.º 01277/2017-1, foi proferida a Decisão Monocrática n.º 01944/2017-5, por meio 

da qual o senhor Almiro Schimidt foi citado para justificar os seguintes indícios de 

irregularidade: 

 

3.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos 

contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens móveis; 

3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens em estoque, 

arquivo TERIMO, apresenta informações supostamente equivocadas; 

3.3.1 Encaminhamento de parecer do controle interno em 

desconformidade com Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015. 
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Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justificativas, bem 

como documentação de apoio (Defesa n.º 00528/2018-1 e Peça Complementar n.º 

07069/2018-1). 

 

Instada a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e 

Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02694/2018-5, 

opinou pelo afastamento dos indícios identificados nos itens 3.2.2 (divergência entre 

o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em 

estoque e bens móveis) e 3.2.3 (o termo circunstanciado referente a bens em 

estoque, arquivo TERIMO, apresenta informações supostamente equivocadas) do 

Relatório Técnico. 

 

No que diz respeito ao item 3.3 (encaminhamento de parecer do controle interno em 

desconformidade com Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015), entendeu a área técnica 

pela manutenção da irregularidade, uma vez que não teriam sido apresentadas as 

medidas formais tomadas pelo responsável junto ao Poder Executivo, no exercício 

de 2016, para que o indício de irregularidade fosse sanado. 

 

Sugeriu, ao final, o julgamento pela regularidade com ressalvas das contas, com 

expedição e determinação ao atual gestor, para que adote as medidas necessárias 

para o encaminhamento, nas futuras prestações de contas, o Relatório e Parecer 

Conclusivo do Controle Interno, previsto no artigo 82, §2° c/c artigo 135, §4° do 

RITCEES e artigo 4° da Res. TCEES 227/2011, na forma indicada na IN TC 

n°43/2017. 

 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º 03476/2018-3, de lavra 

do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, ratificou o opinamento técnico, 

concluindo pela regularidade com ressalvas da prestação de contas, com 

expedição de determinação. 

 

É o Relatório. 

  

Analisados os autos, acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério 

Público de Contas acerca do afastamento das irregularidades indicadas nos itens 

3.2.2 (divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos 

inventários de bens em estoque e bens móveis) e 3.2.3 (o termo circunstanciado 

referente a bens em estoque, arquivo TERIMO, apresenta informações 

supostamente equivocadas) do Relatório Técnico. Adoto, como razões de decidir, os 

fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 

02694/2018-5, abaixo transcritos: 
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“2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor 

do inventário de bens bens imóveis (item 3.2.2 a do RTC) 

Base legal: CFRB/88, art.37, caput c/c Lei 4320/64, arts. 94 a 96. 

 

De acordo com o Relatório Técnico Contábil, foi apurada divergências as quais 

necessitariam de esclarecimentos do gestor, como segue: 

 

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas 

contas de estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis. 

 

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos das demonstrações contábeis e do 

inventário de bens realizado em 31/12/2016: 

 

Tabela 14) Estoques, Imobilizados e Intangíveis       Em R$ 1,00 

Descrição Balanço Patrimonial (a) Inventário (b) Diferença (a-b) 

Estoques 1.023.071,50 1.023.071,50 0,00 

Bens 

Móveis 
2.395.381,79 2.395.381,79 0,00 

Bens 

Imóveis 
10.542.282,13 10.470.196,05 72.086,08 

Bens 

Intangívei

s 

5.209,0

0 
5.209,00 0,00 

 Fonte: Processo TC 04993/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

 

Conforme divergências demonstradas na tabela anterior, verifica -se que o valor 

inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil do 

Balanço Patrimonial. Tal s ituação pressupõe falhas na contabilização, nas conciliações e/ou 

inventário ou não elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre 

o inventário de bens imóveis e os valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se 

opina pela citação do gestor responsável para apresentação das justificativas cabíveis. 

 

Alega em sua defesa: 

 

Informamos que em verificação no Sistema de Contabilidade, constatamos que a diferença 

mencionada (R$ 72.086,08 - Bens Imóveis) trata-se do saldo da conta de Obras em 

Andamento. 

 

Essa diferença evidencia que a obra ainda não foi incorporada ao patrimônio, resultado da 

inexistência de documento que comprove sua finalização. Esta contabilidade se 

compromete a buscar a documentação necessária a esta incorporação 

 

Diante do indício de irregularidade apresentada no RTC, o responsável apresentou 

justificativa alegando tratar-se de obras em andamento, registrado no grupo do Ativo 

Imobilizado, Bens Imóveis,  conta contábil 1.2.3.2.1.06.01.000-0BRAS EM 

ANDAMENTO.  

 

Há de mencionar, que se tratando desse assunto, o Manual de Contabilidade 

Aplicado ao Setor Público – MCASP estabelece em seu item 5 sobre Ativo 

Imobilizado o tratamento de evidenciação em Balanço Patrimonial dos bens imóveis:  

 

5. ATIVO IMOBILIZADO 

 

5.1. DEFINIÇÕES 
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Ativo Imobilizado 

 

Bens Imóveis Compreende os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser 

retirados sem destruição ou danos. São exemplos deste tipo de bem os imóveis 

residenciais, comerciais, edifícios, terrenos, aeroportos, pontes, viadutos, obras em 

andamento, hospitais, dentre outros. Os bens imóveis classificam -se em: 

 

[ ... ] 

 

d} Bens imóveis em andamento: compreendem os valores de bens imóveis em andamento, 

ainda não concluídos. Exemplos: obras em andamento, estudos e projetos (que englobem 

limpeza do terreno, serviços topográficos etc!. benfeitoria em propriedade de terceiros, 

dentre outros. 

 

Assim, quando verificada a conta contábil 1.2.3.2.1.06.01.000-0BRAS EM 

ANDAMENTO no arquivo BALVER.pdf (sistema cidadesweb tcees), constatou-se 

registrado o valor de R$72.086,08, sanando à divergência descrita no relatório 

técnico, pois, conforme justificativa a obra não foi concluída, não tendo ocorrido a sua 

incorporação, entretanto, está registrada na contabilidade como obras em 

andamento. 

 

Diante das argumentações apresentadas, sugere-se o afastamento desta 

irregularidade. 

 

2.2 O termo circunstanciado referente a bens imóveis, arquivo terimo, apresenta 

informações supostamente equivocadas (item 3.2.3 do RTC) 

Base Legal:  CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64, arts.94 a 96.O  

 

De acordo com Relatório Técnico Contábil: 

 
No termo circunstanciado, arquivo terimo, a comissão inventariante  informa que foi 

procedida a verificação dos bens imóveis existentes no patrimônio do Serviço Colatinense 

de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, que confrontados com os registros 

patrimoniais e contábeis e emite parecer que há exatidão entre os valores apurados e 

atesta a regularidade em que foram efetuados os levantamentos cujo valor total foi de 

R$10.470.196,05. 

 

Considerando que o inventário de bens imóveis apresentou saldo financeiro igual a 

R$10.470.196,05, e os registros contábeis apresentou saldo de R$10.542.282,13, desta 

forma, tem-se que as informações trazidas por meio do arquivo terimo não se sustentam, 

uma vez que, ao contrário do que informa, existe divergência entre inventário de bens 

imóveis e contabilidade. Sugere-se a citação do gestor para apresentação das justificativas 

cabíveis. 

 

Argumenta a defesa: 

 

Após a identificação da conta em divergência no item anterior, podemos verificar que 

realmente houve uma falha na elaboração do Termo circunstanciado, onde a comissão 

deveria ter evidenciado a divergência, explicando sua origem. 

 

Porém ao visualizar o arquivo enviado (Prestação de Contas Anual 29302/2017-1 - anexo 

I) entendemos o porquê da incorreção, o 'resimo' não evidenciou a divergência, induzindo a 

comissão ao erro. Desta forma, segue em anexo o arquivo 'resimo' corrigido (Anexo 11), 

deixando a ressalva de que a divergência foi corretamente evidenciada na prestação de 

contas anual de 2018. 
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O responsável alegou que na elaboração do Resumo do Inventário de bens imóveis, 

ocorreu uma falha, onde não foi inserido o valor de obras em andamento no valor de 

R$72.086,08, fato que foi apurado no relatório técnico, conforme tabela 14. 

 

Ao justificar o fato, apresentou a defesa 528/2018 e a peça complementar 7069/2018 

inseridas no sistema etcees, onde se encontra o resumo do inventário de bens 

imóveis, informando os valores de acordo com aqueles registrados no balanço 

patrimonial, sanando a divergência. Portanto no valor de R$10.542.282,13 está 

inserido o valor de R$72.086,08, referente a obras em andamento, e, também, está 

demonstrado no resumo de inventário de bens imóveis. 

 

Diante do exposto, sugere-se o afastamento desta irregularidade ”. 

 

No que diz respeito à irregularidade pontuada no item 3.3 (encaminhamento de 

parecer do controle interno em desconformidade com Anexo II, Tabela 7, da IN 

34/2015) do Relatório Técnico, divirjo da conclusão técnica e ministerial, concluindo 

pelo seu afastamento. 

 

Em princípio, nos termos expostos no Relatório Técnico n.º 00689/2017-2, o corpo 

técnico caracterizou o indício de irregularidade nos seguintes termos: 

 
“Não foram demonstradas pelo gestor as medidas administrativas adotadas para 

possibilitar ao controle interno a emissão do parecer com os elementos previstos no 

Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015 concorrendo, assim, para abstenção de parecer 

sobre as contas anuais por parte da UCCI”. 

 

Em sua defesa, o gestor alegou que a Unidade de Controle Interno encontra-se 

incorporada ao Poder Executivo Municipal, que, por sua vez, teria a autonomia para 

criar e estruturar as unidades executoras vinculadas e submetidas à Unidade 

Central. Destacou, ainda, que, no exercício de 2016, o sistema de controle interno 

do Município contava apenas com duas servidores. 

 

Destaco, ainda, que, em casos idênticos, este Tribunal tem se manifestado pela 

regularidade das contas, com expedição de recomendação ao atual gestor, para 

que adote as medidas administrativas necessários e suficientes para possibilitar a 

elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e 

Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar n.º 

621/2012 c/c artigo 135, §4º, do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com 

os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017. 

 

É o caso do Processo TC 7096/2016, por exemplo, no qual se debateu a Prestação 

de Contas Anual da Secretaria Municipal de Governo de Vitória. Na ocasião do 

julgamento, a Corte deliberou pela regularidade com recomendação, nos termos 

do voto do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Acórdão TC 

00603/2018-4). 
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Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da Lei Complementar 

n.º 621/20121, divergindo parcialmente da área técnica e do Ministério Público de 

Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que 

submeto à apreciação. 

 

 

MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Conselheira Substituta 

 

1. ACÓRDÃO 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, 

ante as razões expostas pela relatora, em:  

1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do SERVIÇO COLATINENSE 

DE SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAR, referente ao exercício de 2016, sob a 

responsabilidade do senhor ALMIRO SCHIMIDT, dando-lhe quitação; 

1.2. RECOMENDAR ao atual gestor que adote as medidas administrativas 

necessários e suficientes para possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas 

futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se 

refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c artigo 135, §4º, do 

RITCEES e art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos 

estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017; 

1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

                                                 
1
 Art. 84. As contas serão julgadas:  

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a 
legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável; 
 
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação ao responsável. 
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4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (no exercício da 

presidência)  

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da 

Silva (convocado). 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

No exercício da presidência 

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS  

Relatora 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Convocado 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Secretária-adjunta das sessões  
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