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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COLATINA – EXERCÍCIO DE 2016 – 

REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO 

 

 

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD 

FREITAS: 

 

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLATINA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor 

LEONARDO DEPTULSKI. 

 

Com base no Relatório Técnico n.º 00758/2017-1 e na Instrução Técnica Inicial 

n.º 01193/2017-7, foi proferida a Decisão Monocrática n.º 01553/2017-3, por meio 

da qual o gestor responsável pelas contas, bem como o responsável pelo 

encaminhamento dos documentos foram citados para justificar os seguintes indícios 

de irregularidade: 

 
2.1 Descumprimento do prazo de envio da Prestação de Contas; 

 

3.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos 

inventários de bens; 

 

3.3.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão o parecer do 

controle interno sobre a Prestação de Contas Anual. 

 

Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas razões de justificativas, 

bem como documentação de apoio (Defesas n.º 00022/2018-1 e 00114/2018-9 e 

Peça Complementar n.º 00461/2018-1). 
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Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo de Economia e 

Contabilidade – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 01263/2018-

7, opinou pelo afastamento das irregularidades atinentes ao descumprimento do 

prazo de envio da Prestação de Contas e à ausência de medidas administrativas 

que viabilizassem a emissão o parecer do controle interno sobre a Prestação de 

Contas Anual, por ter sido evidenciada a sua inexistência. 

 

No que diz respeito à irregularidade referente à divergência entre o saldo contábil 

dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens, opinou pela 

manutenção da mesma. No entanto, considerando a sua natureza moderada, opinou 

pelo julgamento pela regularidade com ressalvas das contas, com expedição de 

determinação ao atual gestor, para que tome as medidas necessárias e suficientes 

ao atendimento dos requisitos da IN 36/2016, das Normas Brasileiras de 

Contabilidade, bem como da Resolução TC 227/2011.  

 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º 01643/2018-1, de lavra 

do Procurador Luciano Vieira, 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 da regularidade com ressalvas na Prestação de Contas 

Anual, com expedição da determinação proposta. Adoto como razões de decidir os 

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

01263/2018-7, abaixo transcritos: 

 
“2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

 

2.1 Descumprimento do prazo para encaminhamento da PCA (item 2.1 do RT 

758/2017) 

Fundamentação legal: artigo 139 da Resolução TC 261/2013. 

 

De acordo com o RT 758/2017 verificou-se que o gestor responsável pelo 

encaminhamento das contas descumpriu o prazo previsto no Regimento Interno para 

o encaminhamento das mesmas. 

 

JUSTIFICATIVAS 

 

Devidamente citado, o gestor alegou que: 

 

As frequentes mudanças na contabilidade pública trouxe inúmeras dificuldades à equipe 

Técnica que atua na área contábil do Município, sendo que no início da gestão foi 

necessária a formação de uma nova equipe em virtude da defasagem de servidores 

habilitados que atuavam no setor, tendo em vista que ao assumir o mandato em 01/01/2017 

com a nomeação do Secretário para a pasta responsável, foi constatado que o envio da 

documentação do mês "08" e seguintes, relativos ao exercício de 2016, do sistema 
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"CIDADDES-WEB" ainda não haviam sido remetidos, oportunidade em que determinou 

envidar todo o esforço para regularizar a inconsistência. Conforme pode ser aferido nos 

relatórios de consulta em anexo, a alegação é de fácil confirmação ao se verificar que as 

competências 08, 09, 10, 11 e 12, só foram repassadas em 30/03/2017. 

 

Assim, como o envio da PCA somente é possível ocorrer após a entrega de todos os meses 

do exercício ao TCE com a devida homologação do Órgão, a responsabilidade pelo atraso 

decorreu da omissão verificada na gestão anterior. 

 

Entretanto, cabe frisar como de relevante importância neste caso ser de fácil constatação 

que tentativas das remessas mensais foram constantes no intuito de atualizar as 

competências em atraso, para prosseguimento com o envio da PCA, fato que se demonstra 

no relatório de consulta das remessas extraído no site do TCEES, de cópia em anexo. 

 

Frisa-se que as tentativas para o envio da documentação iniciaram -se dentro do prazo 

legal, mais a equipe Técnica responsável pelo trabalho enfrentou vários problemas em 

relação ao layout dos arquivos XML e também dos novos que foram incluídos para a 

remessa anual. 

 

Diante dessas dificuldades, as quais foram repassadas a equipe do Tribunal foi expedido 

Termo de Notificação Eletrônico, através do Sistema CIDADES-WEB, fixando um prazo 

extensivo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação, com fundamento no a rt0 9°, 

11, da Instrução Normativa TC n° 034/2015, qual seja a remessa da Prestação de Contas 

Anual referente a 2016. 

 

Com o novo prazo assinado pelo Tribunal a equipe responsável pelo trabalho utilizou todo 

seu esforço e na vigência do prazo, isto é, em 25/04/2017, a remessa da Prestação de 

Contas Anual da Prefeitura de Colatina relativa ao exercício de 2016, foi efetuada e aceita 

nos critérios estabelecidos pelo sistema utilizado para envio. 

 

As justificativas aqui expostas demonstram com clareza a preocupação desse Gestor no 

cumprimento das obrigações para com esse Órgão de Controle, nos prazos 

regulamentares. 

 

A demonstração do compromisso de atender os prazos legais assinalados na remessa dos 

documentos ao Tribunal de Contas, está evidenciada na pontual idade com que tem sido 

efetivada o sistema "CIDADES-WEB", cumprindo o prazo, mensalmente. 

 

Diante das considerações expostas, espera o defendente ter justificado a ocorrência e 

demonstrado a ausência da irregularidade que foi supostamente arguida, motivo pela qual 

pugna pelo acolhimento das razões de justificativas apresentadas e o afastamento da 

imputação do cometimento de ato infracional às normas legais pertinentes ao assunto em 

foco. 

 

O gestor trouxe documentação de suporte específica para este indicativo de 

irregularidade. 

 

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

 

Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos 

que o mesmo logrou êxito em seu intento. Explica-se. 

 

De acordo com o RT 758/2017, verificou-se que o gestor descumpriu o prazo 

regimental para o encaminhamento da prestação de contas anual. Para efeitos do 

exercício financeiro de 2016, o prazo máximo findou-se em 31 de março de 2017. A 

prestação de contas anual do ordenador de despesas do município de Colatina foi 

homologada somente em 25 de abril de 2017. 
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Em sua defesa, o gestor alegou que as omissões dos meses 08, 09, 10, 11 e 12 do 

exercício financeiro de 2016 impediram que as contas de gestão fossem 

encaminhadas no prazo estipulado. Para tanto, o gestor acostou o histórico das 

tentativas de envio das contas citadas, bem como as datas em que houve a aceitação 

e a homologação das contas mensais e anuais. 

 

Pois bem. 

 

O gestor responsável pelo encaminhado das contas em análise aduziu que o atraso 

no envio de alguns meses do exercício de 2016 atrasou o envio e a consequente 

homologação das contas de gestão do Chefe do Poder Executivo do município de 

Colatina, exercício financeiro de 2016. 

 

Consultou-se o sistema CidadES e verificou-se que o mês 07/2016 foi homologado 

apenas em 29/03/2017, quando seu vencimento foi em 08/11/2016, o que demonstra 

que de fato o prefeito anterior não cumpriu com os prazos regulamentares. A 

homologação do último mês de 2016, mês 14, deu-se em 20/04/2017. 

 

Embora o encaminhamento da PCA de 2016 não estava, em nível de sistema 

CidadES, atrelada à da Prestação de Contas Bimestral, presume-se que a 

contabilização não foi feita tempestivamente pela administração anterior, tendo o 

novo prefeito administrado tal encargo. Assim, a rigor, não houve omissão por parte 

do Senhor Sérgio Meneguelli, novo prefeito, quanto ao fato ora atacado.  

 

Face o todo exposto, vimos aceitar as alegações de defesa, fato este que nos conduz 

a opinar pela não aplicação de multa ao Senhor Sérgio Meneguelli pelo 

descumprimento de prazo para envio da PCA, afastando o indicativo de 

irregularidade apontado no item 2.1 do RT 758/2017. 

 

2.2 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor 

dos inventários de bens. (item 3.2.2 do RT 758/2017).  

Fundamentação legal: artigos 94 a 96 da Lei Federal 4.320/1964. 

 

De acordo com o RT 758/2017, verificou-se que o valor inventariado dos bens não foi 

devidamente evidenciado em suas respectivas contas contábeis do Balanço 

Patrimonial, conforme tabela que se segue: 

 
Estoques, Imobilizados e Intangíveis                                                         Em R$ 1,00 

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

Estoques 659.658,20 656.613,97 3.044,23 

Bens Móveis 32.421.935,13 19.236.080,78 13.185.854,35 

Bens Imóveis 108.239.610,85 18.663.412,08 89.576.198,77 

Bens Intangíveis 50.824,00 22.800,00 28.024,00 

Fonte: Processo TC 5.122/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

 

JUSTIFICATIVAS 

 

Devidamente citado, o gestor alegou que: 

 
JUSTIFICATIVA 
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No que se refere à divergência na conta estoques no valor de R$3.044,23, a mesma 

ocorreu em virtude de um erro no sistema informatizado de controle de Bens em 

Almoxarifado que por circunstâncias desconhecidas, efetivamente informou um saldo no 

inventário como sendo de R$ 656.613,97, enquanto o saldo real é o demonstrado no 

Balanço Patrimonial, ou seja, R$ 659.658,20. 

 

Estamos encaminhando em anexo, doc. 01, uma nova Tabela 14 – Resumo do Inventário 

do Almoxarifado – Material de Consumo referente ao exercício de 2016, demonstrando o 

saldo real do inventário conforme demonstrado no Balanço Patrimonial que é de R$ 

659.658,20. Para comprovação do referido saldo, estamos encaminhando o mesmo 

documento referente ao exercício de 2017, doc. 02, demonstrando que o saldo final de 

2016 é o mesmo inicial de 2017: R$ 659.658,20, afastando, assim, o indicativo de 

irregularidade apontado quanto à conta estoques. 

 

No que diz respeito à divergência de Bens Móveis no valor de R$13.185.854,35 em 

confronto com as respectivas contas contábeis, vale s alientar que até meados do ano de 

2016, os bens móveis da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde e Unidade Gestora 

Prefeitura Municipal de Colatina, eram tombados na mesma base (Filial) no sistema de 

Patrimônio, contudo, anterior a data do desmembramento das referidas filais (Prefeitura e 

Fundo), houve uma reavaliação dos bens móveis e imóveis, porém, por problemas técnicos, 

até a data do encerramento do exercício de 2016, a emissão de relatórios que subsidiariam 

os devidos lançamentos contábeis desse evento não foram emitidos, bem como também, 

os relatórios para o registro da Depreciação dos bens; sendo assim os lançamentos 

contábeis dessas operações não puderam ser registrados dentro do exercício de 2016, 

contribuindo para a divergência demonstrada na conta bens móveis. 

 

Tal comprovação também pode ser verificada quando a Comissão Permanente nomeada 

por meio do Decreto 18.132, de 11 de março de 2015, doc. 03, para proceder o inventário 

patrimonial de Bens Móveis e Imóveis, apesar de não ter concluído em tempo hábil de 

informar valores ajustados na PCA de 2016 quanto a Bens Imóveis, conseguiu fazer o 

levantamento preliminar e detectar que a divergência apurada de igual valor ao constante 

do RT, ou seja, R$ 13.185.854,35, se referia exatamente ao fato de ter  havido o 

desmembramento patrimonial por UG (Fundo de Saúde e Prefeitura), no entanto, não foi 

emitido relatório de inventário em tempo hábil de se efetuar os lançamentos contábeis, doc. 

04. 

 

Assim, no que se refere à divergência de R$ 13.185.854,35 da con ta Bens Móveis, a 

mesma se deve ao fato de ter ocorrido o desmembramento por UG no decorrer do exercício 

de 2016, porém, não efetuados os lançamentos contábeis no decorrer do exercício, o que 

somente ocorreu em exercícios seguintes, haja vista o longo e demorado trabalho de 

identificação, avaliação, reavaliação e recadastramento dos bens móveis do exercício. 

 

No que se refere à Conta Bens Imóveis cuja divergência remonta ao valor de R$ 

89.576.198,77, ocorreu a mesma situação em virtude do desmembramento das  UG’s, no 

entanto, em virtude do inventário de Bens Imóveis exigir um trabalho mais demorado e 

minucioso para a sua identificação, avaliação, reavaliação e cadastramento pelo fato de se 

tratar de obra de engenharia, não foi possível concluir o levantamento  para identificar o 

valor da divergência, assim como nos Bens Móveis, no entanto, o trabalho continua em 

execução e nos próximos exercícios será concluído a tempo de se cumprir os prazos 

estipulados IN TCEES 36/2016, ou seja, 01/01/2019. 

 

No que diz respeito à diferença nos Bens intangíveis, foi detectado que houve a aquisição 

de Licença de Software Autocad por meio do processo 28249/2014, porém não houve o 

devido tombamento no sistema de patrimônio. Contudo, o processo foi localizado e 

encaminhado ao setor responsável pelo registro. Segue relatório em anexo com o devido 

tombamento, doc. 05. 
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Lado outro, analisando julgamentos procedidos por esta Corte sobre o tema em questão, 

constatamos que em situações idênticas houve manutenção da irregularidade, contudo , 

sem o condão de macular a lisura e regularidade das contas apresentadas, julgando -as 

regulares com ressalva, tendo como fundamento, inclusive, Parecer do órgão ministerial de 

Contas proferido pelo Dr. Luciano Viera, senão vejamos, primeiramente os termos  do 

Acórdão TC-020/2017 – Primeira Câmara, Processo TC-3206/2014 que cuidou das contas 

de Ordenador do exercício de 2013 do município de Jerônimo Monteiro, tendo como Relator 

o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo. 

 

ACÓRDÃO TC-020/2017 – PRIMEIRA CÂMARA 

 

PROCESSO - TC-3206/2014 

JURISDICIONADO – PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADOR 

RESPONSÁVEL - SEBASTIÃO FOSSE. 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2013 – REGULAR COM 

RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO: 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO 

 

... Consta da análise procedida na Instrução Contábil Conclusiva ICC 290/2015 que o gestor não 

encaminhou o Inventário de Bens Imóveis e nem a movimentação de aquisições e baixas ocorridas 

no exercício de 2013. No que se refere ao art. 15 da Instrução Normativa nº 28/13 deste Tribunal 

de Contas, foi facultada a apresentação do referido inventário conciliado para o exercício de 2013, 

contudo a movimentação detalhada na conta Bens Imóveis ocorrida no exercício sob análise 

deveria ter sido encaminhada. 

 

A irregularidade tratada nestes autos é a ausência da movimentação detalhada dos bens imóveis 

ocorrida no exercício de 2013 (Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64, arts. 94 a 96). 

Assim analisa a irregularidade trazida aos autos pela Instrução Contábil Conclusiva ICC 290/2015: 

 

3.5 REGISTROS PATRIMONIAIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

 

... O Gestor não encaminhou o Inventário de Bens Imóveis e nem a movimentação de aquisições e 

baixas ocorridas no exercício de 2013. O art. 15 da Instrução Normativa nº 28/13 deste Tribunal de 

Contas facultou a apresentação do referido inventário para o exercício de 2013, entretanto a 

movimentação detalhada na conta Bens Imóveis ocorrida no exercício sob análise deveria ter sido 

encaminhada. Sendo assim, deve o gestor apresentar esclarecimentos sobre a inconformidade 

apontada. 

 

... O gestor manda em anexo às justif icativas um CD com dados de bens móveis, e não de bens 

imóveis, que é o objetos deste item. O Gestor não atende ao comando do item que é demonstrar a 

movimentação de bens imóveis durante o período de 2013, e consequentemente o seu saldo f inal 

conciliado entre o inventário e os demonstrativos contábeis. Desta forma, MANTIDA A 

IRREGULARIDADE. 

 

CONCLUSÃO 

 

As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do SR. SEBASTIÃO FOSSE, Prefeito 

Municipal, no exercício de funções como ordenador de despesas da PREFEFEITURA MUNICIPAL 

DE JERÔNIMO MONTEIRO, no exercício de 2013, desta forma sob o aspecto técnico-contábil, 

opina-se no sentido de julgar IRREGULAR a prestação de contas, na forma do artigo 84, III da Lei 

Complementar Estadual 621/2012. (grifo no original) 

 

Na mesma esteira pela manutenção da irregularidade o Ministério Público de Contas no Parecer 

1065/2016 analisa a questão, contudo conclui pela regularidade com ressalvas das contas, como 

abaixo transcrevo em parte: 

 

É importante ressaltar que a Demonstração do Resultado do Exercício apura o resultado em 

termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da 
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empresa. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, 

mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas 

dos elementos patrimoniais . Logo, incorreções nos registros contábeis relativos às variações 

patrimoniais ocasionarão interferências indevidas no resultado patrimonial, impossibilitando, em 

última instância, uma correta avaliação da situação patrimonial do Ente e, por consequência, do 

zelo empregado pelo gestor na guarda e administração dos bens públicos. 

 

Ocorre, porém, que esse egrégio Tribunal de Contas, na Instrução Normativa TC nº 036/2016 

estabeleceu novos prazos-limites de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis 

ao Estado e aos municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, 

fixando para os municípios, consoante anexo único, o prazo de até o dia 01/01/2019 , para 

procederem aos registros contábeis relativos ao “reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 

bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução 

ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)”. 

 

Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas : 1 - seja a presente prestação de contas 

julgada REGULAR COM RESSALVA, na forma do art. 84, inciso II, da LC n. 621/12, dando-se 

quitação ao responsável, bem como seja expedida determinação ao atual gestor para que atente 

para os prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e 

aos municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, constante da 

IN TC n. 36/2016. 

 

Adoto in totum o Parecer 1065/2016 do pelo Ministério Público de Contas da lavra do procurador 

Luciano Vieira e também com a área técnica quanto à manutenção da irregularidade pelo não 

encaminhamento, junto com a prestação de contas de 2013, da movimentação detalhada dos bens 

imóveis ocorrida no exercício em questão. Contudo adoto a conclusão do órgão ministerial para o 

julgamento pela regularidade com ressalvas, no sentido de que embora, de regra, divergências 

desta natureza consubstanciem grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 

f inanceira, orçamentária, operacional ou patrimonial, o responsável informa que para o exercício de 

2015 foram gerados todos os demonstrativos e conciliados os saldos físicos com o contábil, e por 

essa razão, no caso vertente, consoante conclui a unidade técnica, es ta irregularidade, de per si, 

não macularam a Prestação de Contas em sua integralidade. 

 

Portanto, ratif ico integralmente o posicionamento do Ministério Público Especial de Contas, para 

tomar como razão de decidir a fundamentação exarada no Parecer 1065/2016. 

 

3 DISPOSITIVO 

 

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, divergindo do entendimento da 

área técnica e corroborando com o Parecer do Ministério Público de Contas, VOTO: 

 

3.1 Por julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do senhor Sebastião Fosse  frente à 

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, no exercício de 2013, na forma do inciso II, do artigo 

84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 

85 do mesmo diploma legal; (grifo no original) 

 

Diferente não foi a posição do Plenário no julgamento do Processo TC- 5288/2015, Acórdão 

TC-053/2017, que cuidou das contas do Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha referente 

ao exercício de 2014, sob a Relatoria também do Conselheiro Sebastião Car los Ranna de 

Macedo. 

 

ACÓRDÃO TC-053/2017 – PLENÁRIO 

 

PROCESSO - TC-5288/2015 

JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

RESPONSÁVEL - ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 – 1) REGULAR COM RESSALVA – 

QUITAÇÃO – 2) DETERMINAÇÕES – 3) ARQUIVAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO: 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
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Compulsando acuradamente os autos, verif ico que o feito encontra-se devidamente instruído, 

portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais. Ratif ico 

integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para 

tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Ins trução Técnica Conclusiva 

3469/2016, abaixo transcrita em parte: 

 

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE 

2.2. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES DE BENS MÓVEIS 

REGISTRADOS NO INVENTÁRIO E NO BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 4.3.1 DO RTC 

188/2016) 

 

Inobservância aos artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64 

 

Conforme relatado no RTC 188/2016: 

 

Ao analisar os arquivos de bens móveis, peça integrante da presente prestação de contas anual, 

verif icou-se que o inventário registrou o saldo no valor de R$ 10.867.047,19 divergente do valor 

registrado no Balanço Patrimonial de R$ 10.372.022,36, resultando na diferença de R$ -

495.024,83. Assim, considerando que os valores registrados nos documentos apresentados são 

divergentes e, por sua vez, devem cumprir com a legislação, é necessária a citação do responsável 

para apresentar as justif icativas, esclarecendo a situação encontrada. 

 

JUSTIFICATIVAS 

 

... Assim, percebe-se que os ajustes não foram realizados no exercício de 2015, diferente do 

alegado pela defesa. Pelo exposto, considerando que o inventário de bens móveis é o documento 

hábil para registro contábil dos bens, e que tal divergência indica distorção no saldo patrimonial do 

exercício, opina-se no sentido de manter o indicativo de irregularidade. 

 

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

...Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de 

que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas da Sra. 

Andréia Passamani Barbosa Corteletti, Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de funções 

de ordenador de despesas no Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha no exercício de 2014, na 

forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012. (grifos no original). 

 

Corroboro o entendimento técnico acima transcrito, assim como o opinamento do douto 

Órgão Ministerial no sentido de que embora, de regra, divergências desta natureza 

consubstanciem grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial e que, no caso vertente, consoante 

conclui a unidade técnica, esta irregularidade, de per si, não macularam a Prestação de 

Contas em sua integralidade. 

 

Registro, por fim, a edição da Instrução Normativa TC nº 036/2016 desta Corte que 

estabelece novos prazos-limites de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais 

aplicáveis ao Estado e aos Municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548, de 24 de 

setembro de 2015, fixando para os municípios o prazo de até o dia 01/01/2019, para 

procederem aos registros contábeis relativos ao “reconhecimento, mensuração e 

evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; 

reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de 

infraestrutura).” (grifo nosso) 

 

3 DISPOSITIVO 

 

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento 

da área técnica e do Ministério Público de Contas 

 

VOTO: 

 

3.1 Por julgar REGULARES COM RESSALVA as contas da senhora Andréia Passamani 

Barbosa Corteletti, Secretária Municipal de Saúde de Vila Velha no exercício de 2014, na forma 

do inciso II, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação à responsável, 

nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal; (grifos no original). 
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Dessa forma, entendemos que as divergências apresentadas no processo em epigrafe se 

assemelham às divergências apontadas nos julgados acima transcritos, que, embora 

mantidas as irregularidades referente a divergência entre valores de bens patrimoniais 

constantes do inventário e o registrado no Balanço Patrimonial, os mesmos não se 

mostraram capazes de macular as contas apresentadas, considerando os efeitos da IN 

TCEES 36/2016, e considerando ainda que nos dois casos o MP de Contas se manifestou 

favorável à regularidade com ressalvas das contas e em um dos casos a própria área 

técnica também se manifestou pela regularidade com ressalva, motivo pelo qual 

entendemos que os efeitos dos indicativos de irregularidades da presente conta devem ser 

mitigados. 

 

O gestor trouxe documentação de suporte específica para este indicativo de 

irregularidade. 

 

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

 

Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos 

que o mesmo logrou, parcialmente, êxito em seu intento. Explica-se. 

 

De acordo com o RT 758/2017, verificou-se que o valor inventariado dos bens 

patrimoniais não foi devidamente evidenciado em suas respectivas contas contábeis 

do Balanço Patrimonial. 

 

Em sua defesa, o gestor alegou que quanto à divergência dos bens em almoxarifado 

(estoques) houve erro na geração do relatório pelo sistema informatizado. Nesse 

sentido, o gestor encaminhou novo relatório sem a divergência apontada.  

 

Quanto aos bens móveis, alegou que houve desmembramento das unidades gestoras 

fundo de saúde e prefeitura quanto ao tombamento dos bens, sendo que até o 

encerramento do prazo para encaminhamento da PCA não foi possível conciliar os 

dados destas unidades gestoras. Mesmo assim, a comissão inventariante identificou 

a divergência, conforme relatório acostado pelo gestor. 

 

Quanto aos bens intangíveis, o gestor aduziu que houve aquisição de um software 

sem que, contudo, houvesse o tombamento do mesmo. 

 

Já em relação aos bens imóveis, ainda não foi possível completar o levantamento de 

todos os bens da municipalidade devido a complexidade destes bens. 

 

Por fim, o gestor apontou a existência de precedentes nesta Corte onde em casos 

semelhantes houve a mitigação das irregularidades apontadas, considerando-se, 

ainda, o prazo previsto na IN 36/2016. 

 

Pois bem. 

 

Inicialmente, é necessário destacar que a existência de prazos na IN 36/2016 não 

exime os gestores de procederem ao levantamento dos bens pertencentes à 

municipalidade. O prazo previsto na IN é somente para que contabilidade e inventário 

não apresentem mais valores divergentes. Isso não significa que uma vez identificado 

um bem ou um direito pertencente a esta ou àquela UG, tal bem deverá estar 

devidamente evidenciado no balanço patrimonial do município.  

 

Voltando ao caso concreto, o gestor comprovou, documentalmente, que houve erro 

na identificação do saldo final da conta “bens em almoxarifado”. De fato, as 
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justificativas e o documento acostado afastaram a divergência, sendo desnecessárias 

maiores explicações sobre o saneamento dos problemas relativos a esta conta.  

 

Em relação aos bens móveis, ficou evidenciado que a comissão inventariante 

identificou a mesma divergência apontada na peça inicial. A explicação para a 

divergência também nos pareceu plausível, muito embora se já se soubesse de 

antemão a ocorrência do desmembramento de UG’s para efeitos de controle de 

patrimônio se pudesse evitar o problema agora atacado. Contudo, as explicações e 

documentos acostados sobre esta diferença nos pareceram suficientes.  

 

No que tange aos bens intangíveis, cuja diferença entre registro no balanço 

patrimonial e inventário era de R$ 28.024,00 (vinte e oito mil e vinte e quatro reais), o 

gestor trouxe documento para comprovar a ausência de tombamento de um software 

adquirido em 2014. Contudo, tal documento apresenta um valor de aquisição da 

ordem de R$ 36.030,00 (trinta e seis mil e trinta reais), não sanando, assim, a 

divergência apontada no RT. 

 

Quanto aos bens imóveis, cuja diferença apontada beira aos noventa milhões de 

reais, não houve finalização dos trabalhos destes bens, e, portanto, continua a 

diferença. 

 

Da análise de todas as diferenças apontadas, restou configurado que o gestor 

identificou, com êxito, as relativas aos bens em almoxarifado e aos bens móveis. 

Quanto aos bens intangíveis, o documento acostado não se compatibilizou com o 

total apontado na inicial. Em relação aos bens imóveis, a situação permaneceu em 

aberto. 

 

Face o todo exposto e, considerando a significativa divergência entre inventário e 

balanço na parte tangente aos bens imóveis e, ainda, a divergência entre inventário 

bens intangíveis, vimos opinar no sentido de que seja mantido o indicativo de 

irregularidade apontado no item 3.2.2 do RT 758/2017. 

 

Em que pese nossa manifestação pela manutenção do indicativo de irregularidade, 

temos que reconhecer a existência de precedentes neste TCEES sobre a matéria. No 

caso, ficou nítido que o gestor não ficou omisso no sentido de identificar e registrar os 

bens públicos municipais, bem como não há evidências de prejuízos reais ao erário.  

 

Assim, vimos opinar no sentido de que este Tribunal, quando do julgamento das 

presentes contas, mitigue os efeitos do indicativo de irregularidade mantido, emitindo 

uma ressalva nas contas do gestor. 

 

Opinamos também para que se determine ao atual gestor que tome medidas que 

visem ao atendimento dos requisitos da IN 36/2016 e das Normas Brasileiras de 

Contabilidade. 

 

2.3 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do 

parecer do controle interno sobre a Prestação de Contas Anual. (item 3.3.1 do 

RT 758/2017). 

Fundamentação legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º da Resolução 

TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015. 
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De acordo com o RT 758/2017, verificou-se que não foi emitido o Parecer Conclusivo 

do controle interno do município de Colatina. 

 

JUSTIFICATIVAS 

 

Devidamente citado, o gestor alegou que: 

 

Inegavelmente, a construção de um Sistema de Controle Interno é um processo que se dá 

de forma contínua e planejada, no entanto, como Chefe do Poder Executivo, o defendente 

enquanto esteve exercendo a função de Prefeito, tomou diversas medidas para que o 

Controle Interno do município funcionasse de fato e de direito, conforme demonstra o doc. 

06, atos de designação de servidores que atuaram na Controladoria desde exercícios 

anteriores a 2016. 

 

O que precisa ser levado em consideração é que o mandato de Prefeito do defendente se 

encerrou em 31/12/2016 e a partir de 2017 o novo Prefeito do Município designou novos 

servidores para compor a Controladoria e que esses novos servidores por questão alheias 

ao 

defendente elaboraram o Relatório, no entanto, não emitiram opinião quanto à regularidade 

das contas, algo que efetivamente não pode ser atribuído do defendente. 

 

No entanto, embora a Controladoria tenha se manifestado por não emissão de Relatório 

Conclusivo quanto à regularidade da PCA, a mesma emitiu Relatório, tanto é assim, que 

conforme comprova o doc. 07, o Chefe do Executivo Municipal atestou ter tomado 

conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo órgão 

central do Sistema de Controle Interno. 

 

Outro fato a ser levado em consideração é que a construção do RELOCI não se dá tão 

somente após a elaboração da PCA, mas, ao decorrer de todo o ano. 

 

Assim, se o fato de não constar do Relatório da Controladoria opinativo final quanto à 

regularidade das contas se constitui uma irregularidade, esta, sob hipótese alguma pode 

ser atribuída ao gestor justificante, uma vez que como Unidade Central de Controle Interno 

– UCCI, é um órgão de atuação independente da vontade do Prefeito, devendo então ser 

afastada ou mitigada a presente irregularidade, considerando que o Gestor em nada 

contribuiu para que a mesma existisse. 

 

Registramos ainda que situação semelhante também ocorreu na Prestação de Contas 

Anual de 2015 da Prefeitura Municipal de Linhares, no entanto, a mesma recebeu o Parecer 

Prévio 084/2017 - Plenário pela Aprovação, constando sobre este item o seguinte no 

Parecer Prévio: Por fim, acerca do item ausência de opinião do controle interno sobre a 

Prestação de Contas Anual, em que pese a constatação preliminar da ausência do 

documento, que teria obstado o opinamento conclusivo pelo controle interno sobre a 

prestação de contas referente ao exercício de 2015, a falta do documento seria atribuído à 

dificuldade técnica criada pelas diversas alterações promovidas por esta Corte de Contas à 

forma de apresentação das PCA’s (constantes na IN 34/2015). Isso, porque as últimas 

mudanças ocorreram em 29/03/2016 (Anexo I da IN 34/2015) e 31/03/2016 (Anexo II da IN 

34/2015), coincidindo com o prazo de envio da PCA ao TCE, de modo a ultrapassar o prazo 

que o Departamento de Contabilidade teria para encaminhar a PCA para a Controladoria, 

que deveria ter sido em 01/03/2016. Ademais, sustentou o responsável que o controle 

interno teria elementos suficientes para subsidiar o seu opinamento sobre as contas, ainda 

que para parecer negativo, uma vez que o relatório de controle interno (RELOCI) é 

construído ao longo do ano, a medida em que são realizadas as auditorias e demais ações 

desenvolvidas pela Controladoria durante o exercício, mas não o fez. Assim, sugeriu a 

unidade técnica o acolhimento das justificativas apresentadas pelo responsável. Por fim, o 

Ministério Público Especial de Contas, como dito, endossou o posicionamento da unidade 

técnica em sua integralidade, no sentido de que sejam aprovadas com ressalva as 

presentes contas. 
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No mais, como bem constava do Plano de Ação da Controladoria para o exercício de 2017, 

havia previsão de realização de Concurso Público visando o preenchimento das vagas 

efetivas de Auditor destinadas a complementar o funcionamento da Controladoria do 

município, motivo pelo qual deve ser afastado o presente indicativo de irregularidade. 

 

O gestor trouxe documentação de suporte específica para este indicativo de 

irregularidade. 

 

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

 

Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos 

que o mesmo logrou êxito em seu intento. Explica-se. 

 

De acordo com o RT 758/2017, identificou-se a ausência de medidas administrativas 

que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre as contas do 

gestor. 

 

Em sua defesa, o gestor alegou que enquanto esteve à frente do executivo municipal 

tomou diversas medidas para que o Controle Interno  funcionasse de fato e de direito, 

exemplificando com as atividades desenvolvidas pela Controladoria, inclusive com a 

edição de instruções normativas. 

 

Aduziu, ainda, que a ausência de opinamento no RELOCI não poderia ser atribuída a 

sua pessoa, considerando que a Unidade Central de Controle Interno é um órgão de 

atuação independente e que havia elementos suficientes para que a Controladoria 

emitisse opinião sobre as contas do gestor. 

 

Por fim, o gestor trouxe julgados deste TCEES de onde se verifica que houve casos 

semelhantes, sendo que tal irregularidade fora afastada. 

 

Pois bem. 

 

Compulsando os documentos e os elementos presentes no caso em análise, verifica-

se que houve a instituição do controle interno no município de Colatina (Lei 

Complementar 73/2013), bem como foram encaminhados os documentos exigidos 

pelos normativos internos deste TCEES. 

 

Quanto à ausência de opinamento conclusivo  sobre as contas do gestor, temos 

que verificar quais elementos foram determinantes para que ocorresse esta situação.  

 

Nos termos do relatório da Controladoria municipal, o município ainda estava em fase 

de implantação do Sistema de Controle Interno naquele momento, fato este que 

contribui para a não avaliação das contas do gestor. Por outro lado, nenhum ponto de 

controle foi verificado pela Controladoria, bem como nenhuma auditoria foi realizada 

no período avaliado. 

 

Ainda segundo o relatório do Controle Interno, não havia recursos humanos 

suficientes para que aquele controle pudesse exercer suas atividades a contento.  

 

De sua parte, o gestor aduziu que esta situação ocorreu de forma independente à sua 

vontade e, que o não opinamento sobre as contas não poderia ser considerado uma 

irregularidade da sua conduta enquanto gestor. 
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A ausência de recursos humanos, alegada pela Controladoria, pode ser um 

empecilho ao desenvolvimento dos trabalhos de controle. Por outro lado, ainda que 

existam cargos vagos na estrutura adotada pelo município, não é possível mensurar o 

quanto esta vacância afetou os trabalhos. 

 

No que se refere aos julgados deste Tribunal, de fato assiste razão ao gestor sobre 

este indicativo de irregularidade, ao se considerar que as decisões que afastaram ou 

mitigaram irregularidades da mesma natureza. 

 

Assim e, considerando a produção de normas internas pelo controle interno, durante 

o exercício, e a ausência de dano material ao erário e à boa gestão fiscal; 

considerando a existência de julgados de irregularidades da mesma natureza onde se 

afastou ou se mitigou os efeitos da ausência de opinamento do controle interno; 

vimos acolher as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pelo 

afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 3.3.1 do RT 758/2017. 

 

3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Chefe do Poder Executivo do 

município de Colatina – em sua função de ordenador de despesas, exercício 

financeiro de 2016, formalizada de acordo com a IN 34/2015 e instruída de acordo 

com o escopo definido na Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.  

 

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, vimos 

opinar no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM 

RESSALVA a prestação de contas anual do Senhor Leonardo Deptulski, ordenador 

de despesas no exercício financeiro de 2016, na forma do art. 84, II, da Lei 

Complementar 621/2012, em função da manutenção do seguinte indicativo de 

irregularidade: 

 

 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos 

inventários de bens. (item 3.2.2 do RT 758/2017 e 2.2 desta Instrução Técnica 

Conclusiva). 

 

Opina-se, ainda, que se determine ao atual gestor que tome medidas necessárias e 

suficientes ao atendimento dos requisitos da IN 36/2016, das Normas Brasileiras de 

Contabilidade, bem como da Resolução TCEES 227/2011. 

 

Registre-se, por oportuno, que o gestor manifestou interesse em fazer sustentação 

oral quando do julgamento das contas. 

 

Sugere-se, ainda, a não aplicação de multa pecuniária ao atual ordenador de 

despesas, Senhor Sérgio Meneguelli, considerando o acatamento das justificativas 

apresentadas em relação ao descumprimento do prazo de envio da prestação de 

contas anual, conforme no delineado no item 2.1 desta ITC”. 

 

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento técnico e ministerial, VOTO no 

sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à 

apreciação. 
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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 COM RESSALVAS a Prestação de Contas Anual do 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, referente ao exercício de 2016, sob a 

responsabilidade do senhor LEONARDO DEPTULSKI, dando-lhe quitação; 

 

1.2. DETERMINAR ao atual gestor para que tome as medidas necessárias e 

suficientes ao atendimento dos requisitos da IN 36/2016, das Normas Brasileiras de 

Contabilidade, bem como da Resolução TC 227/2011;   

 

1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado. 

 

2. Unânime.  

3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

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 
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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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