
 

 
 
 
 

 
 

 

ACÓRDÃO TC- 666/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA   

Processo: 04285/2018-4 

Classificação:  Prestação de Contas Anual de Ordenador 

Exercício: 2017 

UG:  SANEAR - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental 

Relator:  João Luiz Cotta Lovatti 

Responsável:  DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE 

2017. REGULAR COM RESSALVA. 

DETERMINAÇÃO. DAR CIÊNCIA. ARQUIVAR.  

O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI. 

1. RELATÓRIO. 

Cuidam os autos de Prestação de Contas Anual do Serviço Colatinense de 

Saneamento Ambiental – SANEAR, relativa ao exercício de 2017, gerido pelo Sr. 

Daniel Hernandez Dalla Favarato, também responsável pelo envio da prestação de 

contas. 

As peças contábeis encaminhadas a esta Corte de Contas foram analisadas pelo 

Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, que expediu 

Relatório Técnico 00438/2018-2 (arq. digital 47) evidenciando procedimentos 

irregulares e opinando pela citação do agente responsável para apresentação de 

justificativas quanto a: 

Descrição do achado Responsável 
Proposta de 

encaminhamento 

3.2.2.1 Divergência entre o saldo contábil dos 
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de 
bens intangíveis 

 

Daniel Hernandez 
Dalla Favarato 

citação 

3.3.1 Ausência de medidas administrativas que 
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno 
sobre a prestação de contas anual.  

Daniel Hernandez 

Dalla Favarato 
citação 
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3.6.1.1 Divergência entre os saldos das contas 
contábeis da dívida ativa do Balanço Patrimonial 

(BALPAT) e do Demonstrativo da Dívida Ativa 
(DEMDAT) 

 

Daniel Hernandez 
Dalla Favarato 

citação 

3.4.2.1 Divergências entre os valores de contribuição 

previdenciária patronal apurada na folha de pagamento 
e registros contábeis (RGPS) 

 

Daniel Hernandez 
Dalla Favarato 

citação 

Os indícios de irregularidades apontados no Relatório Técnico 0438/2018, e também 

assinalados na Instrução Técnica Inicial 00593/2018 (arq. digital 48), propiciaram o 

chamamento do responsável para apresentação de suas justificativas, determinado 

pelo Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia 

deste Tribunal (Decisão SEGEX 0573/2018-7 – arq. digital 49), com fundamento no 

art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, 

ambos do Regimento Interno deste Tribunal. 

Regularmente citado, o responsável exercitou seu direito de defesa apresentando 

tempestivamente suas justificativas e documentos comprobatórios em atendimento à 

Decisão Segex 0573/2018-7, conforme atesta a Secretaria Geral das Sessões 

(Despacho 65537/2018 - arq, digital 61), informando: 

Agente Responsável Termo citação Informações vencimento 

Daniel Hernandez Dalla Favarato 1107/2018 Protocolo 18.441/2018- 14/12/2018   14/12/2018 

Prosseguindo na instrução processual, ao proceder à análise das justificativas 

apresentadas o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, em 

Instrução Técnica Conclusiva 0706/2019-9 (arq. digital 63), opina pelo afastamento 

dos indicativos de irregularidades apontados no subitem 2.2 (subitem 3.3.1 do RTC) 

e no subitem 2.3 (subitem 3.4.2.1 do RTC), e pela manutenção das impropriedades 

abaixo, em razão da documentação apresentada não se mostrar suficiente para pôr 

fim às falhas apuradas: 

2.1 - Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o 

valor dos inventários de bens intangíveis (subitem 3.2.2.1 do RTC) 

2.4 -  Divergência entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do 
Balanço Patrimonial (BALPAT) e do Demonstrativo da Dívida Ativa 

(DEMDAT)- (subitem 3.6.1.1 do RTC) 

E conclui a unidade técnica opinando quanto ao aspecto técnico-contábil, por julgar 

REGULAR COM RESSALVAS a prestação de contas do Sr. Daniel Hernandez Dalla 
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Favarato, no exercício de 2017, na forma do artigo 84, II, da Lei Complementar 

Estadual 621/2012.  

Sugere, demais disso, expedição de determinação: 

(...)ao gestor para que apresente na próxima prestação de contas, anexo 

em seu relatório de gestão (arquivo RELGES): 

1 – Documentação que comprove a aquisição de softwares, no valor de 
R$7.867,80 (diferença entre inventário de bens intangíveis e contabilidade), 

referente às liquidações 1455 e 1456/2017. 

2 – Trazer em notas explicativas, cópia do processo 103707/2014, que 
motivou as baixas de dívida ativa não tributária no valor de R$477.520,51 

Nos termos regimentais, foram os autos encaminhados ao douto Ministério Público 

de Contas que, em Parecer MPC 01012/2019-7 (arq. digital 67) da lavra do 

Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, alinhou-se ao entendimento firmado 

pela ITC 0706/2019. 

2. FUNDAMENTAÇÃO. 

2.1. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PCA- CUMPRIMENTO DE PRAZO 

A análise contábil realizada na prestação de contas do exercício 2017 do SANEAR 

Colatina, encaminhada a este Tribunal por meio do CidadES (Controle Informatizado 

de Dados do Espírito Santo), constante no Relatório Técnico 0438/2018 (arq. digital 

47), demonstra conformidade documental conforme atesta a unidade técnica no 

mencionado relatório.  

Cumpre assinalar que, tendo o prazo de entrega da PCA nesta Corte expirado em 

31/3/2018 (sábado) conforme apregoa o art. 139 da Resolução TC 261/2013, por 

coincidir com o final de semana fica automaticamente prorrogado até o primeiro dia 

útil subsequente, nos termos do parágrafo único do art. 363 da Resolução TC 

261/2013, ou seja, 2/4/2018 (segunda feira). Desta forma, tendo o gestor 

encaminhado a prestação de contas em 2/4/2018, cumpriu o prazo regimental 

estipulado. 

2. FUNDAMENTAÇÃO. 

2.1. DA GESTÃO PÚBLICA – aspectos orçamentários e financeiros. 

De se realçar, no que tange aos aspectos de gestão pública, a abordagem efetuada 
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pela unidade técnica desta Corte quanto aos: 

2.1.1. Pontos de controles das demonstrações contábeis relacionados na 

Resolução TC 297/2016 (subitem 3.1 do RT 438/2018): 

Atesta a área técnica haver conformidade entre os demonstrativos contábeis 

a seguir confrontados:  

a) Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos (à): 

a.1) restos a pagar não processados- subitem 3.1.1 do RT 438/2018 (base 

legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964) – valor: R$ 

2.226.822,67; 

a.2) restos a pagar processados - subitem 3.1.2 do RT 438/2018 (base 

legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964) - valor: R$ 

608.703,96; 

a.3) receita orçamentária – subitem 3.1.5 do RTC 438/2018 (base legal: 

arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964) – valor: R$ 39.363.542,68; 

a.4) despesa orçamentária– subitem 3.1.6 do RTC 438/2018 (base legal: 

arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964) – valor: R$ 37.605.136,35. 

b) Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de Contingência 

informada no Balanço Orçamentário – subitem 3.1.3 do RTC 438/2018 

(base legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar 101/2000; art. 5º da 

Portaria MOG 42/1999; art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001): atesta a 

unidade técnica a “ausência de execução orçamentária na dotação da 

Reserva de Contingência”. 

c) Análise da execução orçamentária na dotação Reserva do RPPS informada 

no Balanço Orçamentário– subitem 3.1.4 do RTC 438/2018 (base legal: art. 

8º da Portaria STN/SOF 163/2001): atesta a unidade técnica a “ausência 

de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS”. 

d) Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao (à): 
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d.1) saldo do exercício anterior da conta Caixa e Equivalentes de Caixa – 

subitem 3.1.7 do RTC 438/2018 (base legal: arts. 85, 101, 103 e 105 da 

Lei 4.320/1964) – valor: R$4.996.107,99; 

d.2) saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa - 

subitem 3.1.8 do RTC 438/2018 (base legal: arts. 85, 101, 103 e 105 da 

Lei 4.320/1964) – valor: R$7.637.436,61 

e) Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço 

Patrimonial em relação ao resultado patrimonial – subitem 3.1.9 do RTC 

438/2018 (base legal: arts. 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964) – valor: 

R$3.336.401,52. 

Prosseguindo, do comparativo dos saldos devedores (R$ 68.244.074,25) e dos 

saldos credores (R$ 68.244.074,25), demonstrado na Tabela 10 do RTC 

438/2018 (subitem 3.1.10 do RTC 438/2018 - base legal: arts. 85, 86 e 88 da 

Lei 4.320/1964), verifica a unidade técnica observância ao método das partidas 

dobradas.  

Por fim, da análise da despesa executada (despesa empenhada) no Balanço 

Orçamentário, no valor de R$ 37.605.136,35, em relação à dotação 

orçamentária atualizada no valor de R$ 39.719.200,00, conclui a unidade 

técnica que “não houve execução orçamentária da despesa em valores 

superiores à dotação orçamentária atualizada” (subitem 3.1.11 do RTC 

438/2018 - base legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964). 

2.1.2. Disponibilidades e registros patrimoniais (subitem 3.2 do RT 438/2018). 

2.1.2.1. Das disponibilidades financeiras: 

Apurou a unidade técnica, do confronto entre registros contábeis e extratos 

bancários (conta movimento e conta aplicação), “que as demonstrações 

contábeis refletem adequadamente os saldos constantes dos extratos 

bancários”, conforme registrado na Tabela 12 (Termo de Verificação das 

Disponibilidades) e na Tabela 13 (Caixa e Equivalente de Caixa- saldo contábil) 

do RTC 438/2018, evidenciando disponibilidade financeira no montante de 

R$7.637.436,61 no encerramento do exercício financeiro de 2017. 
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2.1.2.2. Dos estoques e dos bens móveis, imóveis e intangíveis. 

Após análise dos valores extraídos das demonstrações contábeis (Balanço 

Patrimonial) e do inventário de bens (móveis, imóveis e intangíveis) ao final do 

exercício de 2017, constatou a unidade técnica divergência entre os valores 

apurados em relação aos bens intangíveis (Tabela 14- RTC 438/2018), não 

justificada no Termo de Inventário de Bens em Almoxarifado, totalizando 

R$7.866,56; e que redundou no seguinte indicativo de irregularidade apontado 

no Relatório Técnico 438/2018, objetos de justificação adiante: 

3.2.2.1. Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos 

contábeis e o valor dos inventários de bens intangíveis (base legal: arts. 
94 a 96 da Lei 4320/1964 c/c art. 37, caput da CF) 

2.1.3. Análise do relatório e do parecer do Controle Interno (subitem 3.3 do RT 

438/2018). 

Apurou a unidade técnica, quando da análise do relatório e do parecer do 

Controle Interno, que os responsáveis pelo controle interno do SANEAR-

Colatina emitiram parecer pela abstenção de opinião sobre a prestação de 

contas do ente referente ao exercício de 2017, sob os seguintes fundamentos: 

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 

Não restou possível emitir a nossa opinião em relação a prestação de 
contas anual elaborada sob responsabilidade do Sr.  Daniel Hernandez 

Dalla Favarato, gestor do Sanear – Serviço Colatinense de Meio Ambiente e 
Saneamento Ambiental, relativa ao exercício de 2017. 

3. NOTA EXPLICATIVA 

Em que pese o gestor ter lançado o concurso público para preenchimento 
das vagas de auditores jurídico, contábil e administrativo, esta Secretaria de 
Controle Interno atualmente não conta com muitos servidores em seu 

quadro de pessoal para deliberar sobre seus trabalhos. 

Deste modo, em razão desta Unidade Central de Controle Interno também 
ter que avaliar as prestações de contas anuais do Fundo Municipal de 

Saúde e da Prefeitura Municipal de Colatina, não restou humanamente 
possível obter pontos de controle para ao final avaliar a prestação de contas 
do Sanear –  Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento 

Ambiental. 

Pontua-se por fim que, esta Secretaria de Controle Interno somente 
assumiu a gestão desta secretaria no mês de agosto de 2017, e desde 

então vem buscando capacitação e meios para bom e correto 
funcionamento desta Unidade Central de Controle Interno. 

Além de desde o início de sua gestão estar atuando para proceder com a 

finalização da confecção das normatizações internas de cada 
setor/secretaria que compõe a estrutura   do   executivo   municipal, 
conforme   é   possível   verificar   do   processo administrativo nº 
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31082/2017 e do Decreto nº 20.864 de 2017. 

Considerando que contraria o disposto no art. 82, § 2º da Lei Complementar 

estadual nº 621/2012 e no art. 135, § 4º Resolução TC nº 261/2013, a exigirem 

a emissão de parecer conclusivo pelo Controle Interno do ente, sugeriu a 

unidade técnica ( subitem 3.3.1 do Relatório Técnico 438/2018) a citação do 

gestor responsável para justificar  a “ausência de capacidade e meios para o 

bom e correto funcionamento da Unidade de Controle Interno”, resultando no 

seguinte indicativo de irregularidade, objeto de justificação à frente: 

3.3.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a 
emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas 

anual (base legal: art. 82 da Lei complementar 621/2012, art. 135, § 4º e 
138, § 3º do RITCEES, art. 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 
34/2015). 

 

2.1.4. Recolhimento de Contribuições Previdenciárias (item 3.4 do RT 

438/2018). 

A autarquia declarou não possuir o Regime Próprio de Previdência Social 

(RPPS), estando os servidores efetivos inseridos no Regime Geral da 

Previdência Social. 

Os valores empenhados, liquidados e pagos a título de obrigações 

previdenciárias devidas pela unidade gestora e aqueles retidos dos servidores 

e recolhidos ao fundo previdenciário, constam nas tabelas 15 e 16 do RT 

438/2018, respectivamente; totalizando a folha de pagamento R$ 1.714.310,93 

no exercício de 2017. 

2.1.4.1. Regime Geral de Previdência Social- RGPS (item 3.4.1 do RT 

438/2018). 

No que tange às contribuições previdenciárias do RPPS (parte patronal), 

destacou a unidade técnica divergências entre os valores de contribuição 

previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e registros contábeis, 

passíveis de justificativas para fins de análise de contas, a serem examinadas 

adiante: 

3.4.2.1 Divergências entre os valores de contribuição previdenciária 
patronal apurada na folha de pagamento e registros contábeis (RGPS) 
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Base Legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo 15, I c/c 22, I e II 

da Lei Federal nº 8212/1991. 

2.1.5. Parcelamento de débitos previdenciários (subitem 3.5 do RT 438/2018). 

Quanto aos parcelamentos de débitos previdenciários, a unidade técnica 

constatou a existência de dívidas previdenciárias registradas no passivo 

permanente da unidade gestora, que estão sendo abatidas conforme 

demonstram os registros da movimentação dos débitos previdenciários abaixo: 

Tabela 17- Movimentação de Débitos Previdenciários (RT 438/2018)                      Em R$ 1,00 

Código 
Contábil 

Descrição 
Contábil 

Descrição 
Dívida 

Saldo 
Anterior 

Baixas 
no 

Exercício 

Reconhe
cimento 

de 
Dívidas 

no 

Exercício 

Saldo Final 

221410100 
INSS A 
PAGAR 

PARCELAMEN
TO DE 
PRECATÓRIOS 

DE INSS - 
SANEAR 

254.203,69 125.846,36 61.414,05 189.771,38 

Total 254.203,69 125.846,36 61.414,05 189.771,38 

Fonte: Processo TC 04285/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 

2.1.6. Análise da dívida ativa (subitem 3.6 do RT 438/2018). 

Ao analisar os atos de gestão voltados ao cumprimento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal que requer a instituição e efetiva arrecadação das 

receitas de competência da autarquia, em especial no que tange a dívida 

ativa, apurou a unidade técnica que esta está sendo objeto de cobrança 

administrativa e/ou judicial, com recebimento em relação às inscrições no 

exercício (R$ 6.544,06) na faixa de 47%; e, com recebimento em relação ao 

saldo final (R$ 251.085,33) na razão de 1,23%, como demonstrado na Tabela 

21 do RT 438/2018. 

Ainda, registra a análise técnica-contábil que “o valor dos créditos de natureza 

tributária inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida 

Ativa, está devidamente registrado em suas respectivas contas contábeis do 

Balanço Patrimonial” (Tabela 18 do RT 438/2018). 

Lado outro, aponta a unidade técnica que os créditos inscritos em dívida ativa 

de natureza não tributária, divergem dos saldos das respectivas contas 
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contábeis do Balanço Patrimonial, destacando a seguinte irregularidade 

objeto de examinação adiante: 

3.6.1.1 Divergência entre os saldos das contas contábeis da dívida 
ativa do Balanço Patrimonial (BALPAT) e do Demonstrativo da Dívida 
Ativa (DEMDAT) - Base legal: art. 39 da Lei 4.320/64 

2.2. DO MONITORAMENTO. 

Esteada no sistema de monitoramento de decisões desta Corte, firma a 

unidade técnica não existir recomendações ou determinações expedidas por 

este Tribunal objeto de monitoramento nos moldes da Resolução TC 278/2014. 

2.3. ANÁLISE DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE APONTADOS NO 

RELATÓRIO TÉCNICO 438/2018 E RATIFICADOS NA ITI 0593/2018 E NA 

ITC 0706/2019: 

2.3.1- Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e 

o valor dos inventários de bens intangíveis (subitem 3.2.2.1 do 

RTC 438/2018; subitem 2.1 da ITC 706/2019/2019) -Base legal: arts. 94 

a 96 da Lei 4.320/1964 c/c art. 37, caput da CF. 

Do Relatório Técnico nº 438/2018 (subitem 3.2.2.1), no tocante ao 

inventário de bens intangíveis em relação aos registros contábeis, 

destaca o parecer conclusivo: 

Constatou-se que no Balanço Patrimonial registrou o valor de R$13.076,80 
e o inventário para bens intangíveis, o valor de R$5.209,00, gerando a 

diferença de R$7.867,80. 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 e que necessitam de esclarecimentos. 

 

Esclarece o gestor, conforme sintetiza a unidade técnica: 

A defesa informa que as divergências se tratam de lançamentos 
patrimoniais efetuados nas liquidações nº.1455 e 1456/2017 da empresa 

TSL Tecnologia em Sistema de Legislação LTDA, processo nº 51/2017 e 
que por descuido ou erro humano, as licenças não foram devidamente 
incorporadas ao patrimônio, informa também, que ao final do exercício de 

2017 o software deveria ter sofrido total depreciação.  

Diante do apurado, restando evidenciado no encerramento do exercício 

de 2017 lançamento contábil (Balanço Patrimonial) de R$ 7.867,80 sem 
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correspondente registro no inventário de bens intangíveis, e não tendo o 

gestor juntado aos autos documentos comprobatórios da aquisição da 

licença do software não incorporada ao patrimônio da autarquia a 

justificar tal divergência, opinou o Núcleo de Controle Externo de 

Contabilidade e Economia – NCE, em parecer conclusivo, pela 

manutenção do indicativo de irregularidade ora apontado. 

2.3.2. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão 

do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual 

(subitem 3.3.1 do RTC 438/2018; subitem 2.2 da ITC 706/2019/2019). 

Base legal: art. 82 da Lei complementar 621/2012, art. 135, § 4º e 138, 

§ 3º do RITCEES, art. 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015). 

Tendo o RT 438/2018 apontado que não foi emitido Parecer Conclusivo 

sobre a prestação de contas em exame pela Unidade Central de 

Controle Interno - que integra a estrutura do Executivo municipal (Lei 

Complementar municipal nº 073/2013) - sob a alegação de “ausência de 

capacidade e meios para o bom e correto funcionamento da UCCI”, e 

tendo em conta que o prazo estabelecido por este Tribunal (Resolução 

TC 227/2011) para implantação dos sistemas de controle interno nas 

diversas unidades gestoras expirou em 2015, foi o gestor da autarquia 

citado para apresentar justificativas por não ter providenciado o 

necessário “para a realização e conclusão do Relatório e 

Parecer Conclusivo do Controle Interno”. 

Em síntese, destaca o gestor que a autarquia está sujeita ao controle 

fiscal da UCCI vinculada ao Executivo Municipal, e assevera que houve 

o devido encaminhamento das informações relativas à Prestação de 

Contas Anual de 2017 do SANEAR à UCCI (comprovante de protocolo 

anexo – arq. digital 04), viabilizando a apreciação e relatoria das contas 

anuais prestadas pela autarquia. Ainda, informa que a unidade de 

controle municipal “tem amplo acesso ao sistema da contabilidade 

interna” do SANEAR, concluindo por fim: 

Se não foi possível emitir relatório e parecer conclusivo substancial, tal 

circunstância fora provocada pela própria Secretaria de Controle Interno 
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que, de forma desidiosa, simplesmente deixou de analisar as informações e 

documentações encaminhadas por esta Autarquia. Se foi ‘humanamente 
impossível’ obter pontos de controle, não foi por falta de informações e 
dados encaminhados por esta gestão. 

Diante do exposto, opina o NCE pelo afastamento do indicativo de 

irregularidade, considerando que a responsabilidade do gestor se 

restringiu ao envio da documentação pertinente a prestação de contas 

em exame à Unidade de Controle Interno municipal; tendo, pois, atuado 

de forma regular. 

2.3.3. Divergências entre os valores de contribuição previdenciária 

patronal apurada na folha de pagamento e registros contábeis – 

RGPS (subitem 3.4.2.1 do RTC 438/2018; subitem 2.3 da ITC 

706/2019/2019) - Base Legal: art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 e 

art. 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991. 

Recebeu o gestor citação para justificar discordâncias apuradas pela 

unidade técnica nas contribuições previdenciárias patronais, constantes 

na tabela abaixo, a demonstrarem equivaler os valores liquidados e os 

valores pagos de contribuição previdenciária no exercício em exame, 

respectivamente, a 68% e 62,74% do total de contribuições 

previdenciárias devidas. 

Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora                                                      Em R$ 1,00 

Regime de 
Previdência 

Empenhado 

(A) 

Liquidado 

(B) 

Pago 

(C) 

Folha de 

Pagamentos 

(D) 

% 
Registra

do 

(B/D*100) 

% 

Pago 

(C/D*100) 

Regime 

Geral de 
Previdência 
Social 

1.165.805,63 1.165.805,63 1.075.635,73 1.714.310,93 68,00 62,74 

Em sua defesa, o gestor aduziu os motivos das divergências apontadas 

no RT 438/2018, justificando a diferença entre contribuições liquidadas 

(consignadas) e entre as contribuições pagas (recolhidas) como 

decorrente da contribuição apurada no final do exercício, inscrita em 

Restos a Pagar no exercício seguinte. No tocante a diferença entre os 

valores liquidados na contabilidade e aqueles apurados na folha de 

pagamento, explica que tal desigualdade corresponde à liquidação de 
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despesas previdenciárias referentes à contratação por tempo 

determinado no valor de R$ 548.505,20, alterando a tabela anterior: 

Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora                                                   Em R$ 1,00 

Regime 

de Previdência 

Empenhado 

(A) 

Liquidado 

(B) 

Pago 

(C) 

Folha de 

Pagamentos 

(D) 

% 

Registrado 

(B/D*100) 

% 

Pago 

(C/D*100 

Regime 

Geral de 
Previdência 

Social 

1.714.310,93 1.714.310,93 1.624.140,93 1.714.310,93 100,00 94,74 

 

Diante dos fatos apresentados, e considerando os argumentos 

despendidos pelo gestor, opinou a unidade técnica pelo afastamento da 

irregularidade apontada, por restar evidenciado que: 

Os valores de contribuição previdenciária patronal liquidadas correspondem 
a 100% dos valores devidos; já os valores pagos correspondem a 94,74% 
dos valores devidos, portanto aceitáveis para fins desta análise, uma vez 

que o percentual de 5,26% não pago durante o exercício é compatível com 
apuração de final de exercício cujo pagamento é devido em janeiro do 
exercício subsequente. 

2.3.4. Divergência entre os saldos das contas contábeis da dívida 

ativa do Balanço Patrimonial (BALPAT) e do Demonstrativo da Dívida 

Ativa (DEMDAT) (subitem 3.6.1.1 do RTC 438/2018; subitem 2.4 da ITC 

706/2019) - Base legal: art. 39 da Lei 4.320/1964. 

Observa a unidade técnica, em parecer conclusivo, após exame das 

justificativas apresentadas pelo agente responsável, que: 

(...) a diferença entre o balanço patrimonial e o demonstrativo da dívida ativa 

não tributária [R$ 477.520,51] se refere a baixas efetuadas no sistema de 
faturamento (...) que não foi lançada no sistema de contabilidade por falta 
de carga do processo para o setor após efetiva baixa. 

Contudo, afirma que não trouxe o gestor aos autos informações e 

documentos suficientes para caracterizar a “efetividade e legalidade” das 

“baixas de valores referentes a dívida ativa não tributária”, razão pela qual 

sugeriu a unidade técnica a manutenção da irregularidade. 

Diante do que expôs, opina o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e 

Economia pelo julgamento REGULAR COM RESSALVA da Prestação de Contas 

Anual (exercício de 2017) do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, na 

forma do artigo 84, II, da Lei Complementar Estadual 621/2012; com expedição de 
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determinação ao gestor, a teor do registrado no tópico 3 da instrução Técnica 

Conclusiva 706/2019. 

Nos termos regimentais, encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, 

por meio do Parecer MPC 1012/2019 (arq. digital 67) da lavra do Procurador Luis 

Henrique Anastácio da Silva, encampando a Instrução Técnica Conclusiva 

706/2019, posiciona-se pela regularidade com ressalva das contas do Serviço 

Colatinense de Saneamento Ambiental relativas ao exercício de 2017, com 

expedição das determinações propostas no parecer técnico conclusivo. 

Por conclusão, diante das manifestações da unidade técnica e do Ministério Público 

de Contas, e considerando que as inconsistências apuradas não foram totalmente 

esclarecidas mesmo tendo sido oportunizado ao responsável o exercício do 

contraditório e a plenitude de defesa, acarretando confirmação de atos irregulares a 

caracterizarem infrações às normas legais e regulamentares, ratifico posicionamento 

técnico-ministerial para tomar, como razão de decidir, fundamentos técnicos e legais 

assentados no Relatório Técnico 438/2018 e na Instrução Técnica Conclusiva 

706/2019. 

3. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte 

minuta de Acordão que submeto à sua consideração. 

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Conselheiro Substituto 

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. Acompanhar entendimento da unidade técnica e do Ministério Público de 

Contas, por JULGAR REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas 

Anual do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental – SANEAR, referente ao 

exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Daniel Hernandez Dalla 
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Favarato, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012, em 

razão da manutenção das irregularidades abaixo relacionadas: 

1.1.1. Subitem 2.3.1 - Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos 

contábeis e o valor dos inventários de bens intangíveis (subitem 3.2.2.1 do 

RTC 438/2018; subitem 2.1 da ITC 706/2019/2019), infringindo arts. 94 a 96 da Lei 

4.320/1964 c/c art. 37, caput da CF; 

1.1.2. Subitem 2.3.4- Divergência entre os saldos das contas contábeis da dívida 

ativa do Balanço Patrimonial (BALPAT) e do Demonstrativo da Dívida Ativa 

(DEMDAT) (subitem 3.6.1.1 do RTC 438/2018; subitem 2.4 da ITC 706/2019), 

infringindo art. 39 da Lei 4.320/1964. 

1.2 DETERMINAR ao gestor aqui arrolado, ou a quem lhe vier a substituir na direção 

do SANEAR, para que apresente na próxima prestação de contas: 

1.2.1. Documentação em anexo ao relatório de gestão (arquivo RELGES) que 

comprove a aquisição de softwares, no valor de R$7.867,80 (diferença entre 

inventário de bens intangíveis e contabilidade), referente às liquidações 1455/2017 e 

1456/2017; 

1.2.2. Trazer em notas explicativas, cópia do processo nº 103.707/2014 - Sanear, 

que motivou as baixas de dívida ativa não tributária no valor de R$477.520,51. 

1.3. DAR CIÊNCIA ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se.  

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 29/05/2019 - 16ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:   

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto 

Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo; 

4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator). 
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente  

CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Relator 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO  

Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Secretária-adjunta das sessões  
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