
 

 
 

 
Acórdão 00438/2019-1 – SEGUNDA CÂMARA 

Processo:         03983/2018-2 

Classificação:  Prestação de Contas Anual de Ordenador 

Exercício:         2017 

UG:                    PMC - Prefeitura Municipal de Colatina 

Relator:             Sérgio Manoel Nader Borges 

Responsável:   SERGIO MENEGUELLI 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – (ORDENADOR) - 

EXERCÍCIO DE 2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLATINA – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES: 

RELATÓRIO 

Tratam os presentes autos da prestação de contas anuais de ordenador 

apresentadas pelo Sr. Sérgio Meneguelli, gestor responsável pela Prefeitura 

Municipal de Colatina, no exercício de 2017. 

Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o 

Relatório Técnico 0242/2018-3, cuja análise realizada sob o aspecto técnico-contábil 

culminou na proposta de encaminhamento em que foi sugerida a citação do 

responsável em função de achados que demandavam justificativas por parte do 

gestor, posição esta que fundamentou a Instrução Técnica Inicial IT 469/2018-8 e a 

Decisão SEGEX 0467/2018-9, que citou o responsável. 

Após a DECM 01750/2018-3, que prorrogou o prazo para a apresentação das 

razões de justificativas, foram estas juntadas aos autos (Protocolo 17046/2018). 
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Em seguida, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de 

Contabilidade e Economia, onde foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 

0562/2019-7, propondo a regularidade das contas. 

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, conforme se pode 

depreender do Parecer 0688/2019-4. 

Após a manifestação do Ministério Público de Contas, vieram os autos conclusos. 

É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Compulsando os autos, verifico que após o apontamento de algumas 

impropriedades resultantes das contas apresentadas, foi elaborado o Relatório 

Técnico 0460/2018-7, manifestação técnica na qual foi sugerida a citação do Sr. 

Sérgio Meneguelli para que apresentasse razões de justificativa. 

Destacadas essas questões, em conformidade com as referidas manifestações, 

encampo a seguinte proposta de encaminhamento, que integra a ITC 0562/2019-7: 

[...] 

2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

2.1. Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários – 

Item 3.2.2 do RT 242/2018 

Base normativa: Artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64. 

Consta no RT:  

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 31/12/2017: 

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

Descrição 
Balanço 

Patrimonial (a) 
Inventário (b) 

Diferença (a-
b) 
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Estoques 908.125,86 908.125,86 0,00 

Bens Móveis 33.634.628,19 20.448.773,84 13.185.854,35 

Bens Imóveis 123.651.766,77 130.545.871,57 -6.894.104,80 

Bens Intangíveis 61.150,00 61.150,00 0,00 

 

 
 
 

   

Fonte: Processo TC 03983/2018-2 - Prestação de Contas Anual/2017 

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 situação 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 e os valores registrados na contabilidade. (...)  

JUSTIFICATIVA: Abaixo seguem as justificativas apresentadas pelo gestor (80 – 

Defesa/Justificativa 01582/2018-8): 
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ANÁLISE:  

O presente indicativo de irregularidade trata da divergência entre o saldo contábil dos 
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens móveis e imóveis, em desacordo 
com o que preconiza artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64. 

Regularmente citado (Termo de Citação 00879/2018-2), o gestor apresentou defesa 

reconhecendo a existência de diferença em relação aos bens patrimoniais, que já perdura por 

vários exercícios e que essa divergência, conforme entendimento da equipe de trabalho, seria 

sanada no momento da finalização do processo de avaliação inicial dos bens móveis e imóveis. 

Informa, ainda, que o inventário de bens móveis foi finalizado no início de 2018.  

O gestor encaminha, anexo às justificativas, as seguintes tabelas: 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 470BB-2757D-C5438



ACÓRDÃO TC-438/2019 

al/mm 

  

 TABELA 10 – RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS  

 TABELA 12 – RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS  

Percorrendo as tabelas encaminhadas podemos verificar que tratam de dados relativos aos 

valores de inventário físico e também aqueles registrados na contabilidade, cujo ano de 

referência é 2018, para o período de 01 a 30/11/2018. Ao final pode-se constatar que os saldos 

físico e contábil são equivalentes, sendo:  

Bens Móveis = R$ 16.077.250,69 

Bens Imóveis = R$ 168.448.734,57 

De acordo com as razões de justificativas apresentadas pelo gestor, o trabalho encaminhado 

resultou de uma ação conjunta de trabalho entre as equipes do setor de patrimônio e de 

contabilidade, para conciliação contábil e patrimonial, cujos resultados finais foram registrados 

por meio do processo administrativo da Prefeitura Municipal de Colatina sob o nº 26.012/2018.  

De acordo com a Resolução TC 258/13, desta Corte de Contas, os Municípios estavam 

autorizados a levantar toda situação patrimonial e as devidas reavaliações até 31/12/2014. Em 

18 de novembro de 2014, foi editada a Resolução TC 280/14, normatizando prazo para que os 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público) fossem implementados integralmente até o final do exercício de 2015. Ambas as 

Resoluções foram revogadas pela Instrução Normativa TC 036/2016, alterada pela Instrução 

Normativa nº 048/2018, em que restou configurado que os municípios teriam prazos -limites 

para adequação, conforme a tabela seguinte: 

 

 

Nesse sentido, de acordo com o item 07 do Anexo Único, o prazo para reconhecimento, 

mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e em almoxarifado é até 31.12.2019. Já 
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o prazo que institui a obrigatoriedade dos registros contábeis é a partir de 01.01.2020 no 

âmbito municipal. 

Entretanto, os dispositivos citados não elidem a obrigatoriedade de os municípios evidenciarem 

os bens que já foram inventariados, tampouco da necessidade de realização de inventário (art. 

96 da Lei 4.320/64) e, por isso, devem compor o ativo imobilizado do ente. No caso em 

concreto, temos que a unidade gestora apresentou uma situação de descontrole dos seus 

registros contábeis para o exercício de 2017.  

Não obstante, ainda que este fato seja considerado de natureza grave, devendo ser observado 

no julgamento dos atos de gestão, opina-se no sentido de afastar o indicativo de 

irregularidade apontado no presente item, que seria por si só passível de ressalva e 

determinação, tendo em vista que o gestor já demonstrou ter tomado medidas saneadoras 

regulamentares da divergência identificada entre inventário e registro contábil dos bens móveis 

(Normas Brasileiras de Contabilidade e Instrução Normativa TCEES 36/2016). 

3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual de gestão relativa à Unidade Gestora Prefeitura 

Municipal de Colatina, 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 242/2018, 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 

Sergio Meneguelli, apresentou justificativas com documentação de suporte, em resposta ao 

Termo de Citação 879/2018, ficando afastada, após análise, a irregularidade apontada no item 

3.2.2 do RT 242/2018, conforme item 2.1 desta instrução técnica.  

Ante o exposto e do que consta dos autos, submete-se à consideração superior a seguinte 

proposta de encaminhamento: 

1. Julgar REGULAR a prestação de contas anual de gestão do Senhor Sergio Meneguelli no 

exercício das funções de ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Colatina, no 

exercício de 2017, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012; 

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 da prestação de contas anual de gestão, exercício de 2017, 

sob responsabilidade do Senhor Sergio Meneguelli, objetivando instrumentalizar o julgamento 
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pela Câmara Municipal de  Colatina, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei  

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica e do Parecer 

do Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora 

submeto à apreciação deste Colegiado. 

 

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Conselheiro Relator 

 

1. ACÓRDÃO 

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

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

ante as razões expostas pelo relator, em: 

1.1. Julgar Regulares as contas do Sr. Sérgio Meneguelli, Prefeito Municipal, no 

exercício de funções de ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Colatina, 

no exercício de 2017, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 

621/2012, expedindo-se quitação na forma do art. 85 do mesmo diploma legal; 

1.2. Dar ciência aos interessados  

1.3. Arquivar os autos após os trâmites de estilo. 

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 (relator), Domingos Augusto Taufner 

e Rodrigo Coelho do Carmo. 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente  
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

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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