
 

ACÓRDÃO TC-553/2017 – SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO - TC-3609/2015 

JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADOR 

RESPONSÁVEL - MÁRIO SÉRGIO LUBIANA 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 – 

REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – 

RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR.  

 

O EXMO. SR.  CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

1. RELATÓRIO 

 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual –Gestão, referente ao 

exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, sob a 

responsabilidade do Sr. Mário Sérgio Lubiana, Prefeito Municipal. 

 

A 5ª Secretaria de Controle Externo de Contas, por meio do Relatório Técnico 

Contábil – RTC nº. 512/2015, (fls. 63-73) sugeriu a citação do responsável em 

razão do seguinte achado: 

 

Descrição do achado Responsável 

Não realização dos inventários anuais de bens móveis e 
imóveis 

Mário Sérgio Lubiana 
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Nesse sentido, foi o Sr. Mário Sérgio Lubiana citado Termo de Citação nº 

2453/2015 (fl. 77), conforme Decisão Monocrática Preliminar – DECM 2329/2015, 

de 14/12/2015 (fl. 76). Suas justificativas estão documentadas às fls. 84-90, 

oportunidade em que requereu a realização de sustentação oral. 

 

Ato seguido, a Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou a Manifestação 

Técnica 429/2016 e a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 1524/2016, de fls. 

104-105, opinado pela regularidade com ressalva das contas, bem como, seja 

expedida recomendação, nos seguintes termos: 

 

                  4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

A análise desta prestação de contas pautou-se na verificação dos elementos, bem 

como dos demonstrativos contábeis, os quais devem evidenciar a boa e regular 

aplicação e controle dos recursos públicos, nos termos do Regimento Interno desse 

Tribunal de Contas e das legislações pertinentes. Considerando que compete 

exclusivamente ao Auditor de Controle Externo, no âmbito da sua atuação em 

controle de recursos e bens públicos, elaborar relatórios de auditoria e instruções 

técnicas de apoio às decisões dos relatores e do Plenário do Tribunal de Contas, 

nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei Complementar 622, PROPÕE-SE, com 

fundamento no art. 144, inciso II c/c o art. 86, da Lei Complementar 621/2012, que a 

Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Nova Venécia (Contas de 

Gestão), de responsabilidade do Senhor Mário Sérgio Lubiana, relativamente ao 

exercício de 2014, seja julgada REGULAR COM RESSALVAS. 

Propõe-se RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem lhe suceda que não deixe de 

evidenciar em notas explicativas às demonstrações contábeis o estágio de 

adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – 

PIPCP constante do Anexo da Portaria STN 548/2015, sem prejuízo do efetivo 

cumprimento dos prazos-limite definidos pela a Instrução Normativa TC 036/ 2016. 

Por fim, o Ministério Público de Contas, por meio dos pareceres 01455/2016 e 

01942/2016, ambos de Lavra do Eminente Procurador de Contas, Dr. Luciano 

Vieira, opina pelo julgamento regular com ressalva das contas apresentadas, bem 

como, seja expedida determinação ao gestor. 

 

É o relatório.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 

ORDENADORES, da PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA, referente ao exercício 

de 2014, portanto, estamos a apreciar “Contas de Gestão”.  

 

Verifico que o feito encontra-se devidamente instruído. Foram observados todos os 

trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em 

atendimento aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla 

defesa e do contraditório. 

 

O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à 

“fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de Contas dos Estados, entre 

essas compreendeu as atinentes às competências do TCU, nas quais é clara a 

distinção entre o artigo 71, I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas 

do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do artigo 71, 

II, - de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os 

dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. 

 

Estamos, portanto, exercendo a competência insculpida no inciso II do art. 71 da 

Carta Magna, que cabe a este Tribunal de Contas do Espírito Santo. Ante a 

documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do 

Ministério Público Especial de Contas, tornam-se necessárias algumas 

considerações, atinentes ao indicativo de irregularidade apontado, estando o mais 

em situação regular, vejamos: 

 

2.1 NÃO REALIZAÇÃO DOS INVENTÁRIOS ANUAIS DE BENS MÓVEIS E 

IMÓVEIS: 

 

Conforme consta da Tabela 7 do RTC 512/2015, observa-se o não 

encaminhamento de documentos relativos ao inventário de bens móveis e imóveis 

pelo jurisdicionado, o que comprometeu a verificação da compatibilidade dos 

saldos das contas patrimoniais. 
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Em suas justificativas (fls. 84-90), o gestor afirmou que os serviços de 

levantamento de inventário já estão realizados, porém ainda restam pendentes 

alguns ajustes. Além disso, argui que a Portaria da STN 584, de 24 de setembro de 

2015 estabeleceu novos prazos para implantação de procedimentos contábeis 

patrimoniais. 

 

Posteriormente, a área técnica salientou que fatos pretéritos mostram pelo art. 15 

da Instrução Normativa TC 28, de 26 de novembro de 2013, que o gestor tinha a 

faculdade de apresentar os demonstrativos a que se referem os anexos 15 a 22 

daquela Instrução Normativa nas prestações de contas anuais relativas ao 

exercício de 2013. A rigor, no exercício de 2014 o gestor teria a obrigatoriedade de 

encaminhar o inventário, considerando que, pelo art. 96 da Lei 4.320/64, já havia 

previsão legal. 

 

 Assim, propõe que a Prestação de Contas Anual seja julgada REGULAR COM 

RESSALVAS e que seja expedida RECOMENDAÇÃO no sentido de que se 

evidencie em notas explicativas às demonstrações contábeis o estágio de 

adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – 

PIPCP constante do Anexo da Portaria STN 548/2015, sem prejuízo do efetivo 

cumprimento dos prazos - limite definidos pela a Instrução Normativa TC 036/2016. 

 

O Ministério Público de Contas, em parecer complementar (fls. 113/114) 

manifestou quanto a esta irregularidade, frisando que o permissivo constante da 

referida instrução normativa, não ampara a situação daqueles bens, móveis e 

imóveis, já devidamente reconhecidos e registrados na contabilidade, propondo 

determinação. 

 

Pois bem.  

 

Deve-se esclarecer que embora se tenha concedido prazo para adequações de 

procedimentos contábeis patrimoniais, este prazo não respalda o não envio do 

Inventário Anual de bens móveis, bens imóveis e dos bens em almoxarifado.  
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Isso porque esta Corte por um determinado período, através da Resolução TC nº 

221/2010, desobrigou os jurisdicionado de encaminhar o relatório de inventário dos 

bens móveis e imóveis e de almoxarifado, durante o prazo de adequação aos 

procedimentos contábeis patrimoniais.  

 

Contudo, a aludida resolução foi alterada pela Resolução TC nº 258/2013, que 

estabeleceu prazo para o levantamento da situação patrimonial até 31/12/2013, e 

revogou o dispositivo da Resolução TC nº 221/2010 que possibilitava ao 

jurisdicionado não encaminhar o relatório de inventário dos bens móveis e 

imóveis, e de almoxarifado, durante o prazo de adequação aos 

procedimentos contábeis patrimoniais.  

 

Insta frisar que, embora a Resolução TC nº 258/2013 tenha sido alterada 

posteriormente, e no presente momento totalmente revogada pela Instrução 

Normativa TC nº 36/2016, não voltou à vigência nem foi criado dispositivo que 

autoriza a possibilidade de não remessa dos inventários mencionados. 

 

Desta feita, no exercício em análise não mais prevalecia a regra que permitia a não 

remessa dos inventários dos bens móveis e imóveis, bem como de almoxarifado, 

prevalecendo, assim, o previsto na Instrução Normativa TC nº 28/2013, 

especificamente para o presente caso os itens 16,19 e 22 do Anexo 03. 

 

Ressalto que nos referidos itens do Anexo 03, constam observações de que 

“durante o período de mensuração, reconhecimento e implementação dos 

procedimentos contábeis patrimoniais, cujos prazos foram estabelecidos pelas 

Resoluções TC 221/2010 e 242/2012, poderá ser informado para o valor atualizado 

dos bens o mesmo valor histórico” e ainda que “os critérios utilizados para definição 

de valor histórico, valor atualizado e de mensuração do inventário, devem ser 

objeto de notas explicativas”.  

 

Desta feita, ainda que pendente de atualizações e ajustes, os inventários devem 

ser encaminhados, com as respectivas notas explicativas.  
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Entretanto, restou claro que o gestor não quedou inerte no que se refere a realizar 

o levantamento patrimonial e adequar os lançamentos contábeis, bem como não foi 

levantada na prestação de contas, qualquer falta relevante que maculasse a 

execução orçamentária, fiscal e patrimonial do Ente. 

 

Diante de todo o exposto, entendo que deve ser julgada regular com ressalva as 

contas ora em análise. 

 

 

3. DECISÃO 

 

Ante ao exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área Técnica e 

do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam julgadas 

regulares com ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Nova Venécia 

(Contas de Gestão), sob a responsabilidade do Sr. Mário Sérgio Lubiana, 

relativas ao exercício de 2014, nos termos do art. do art. 841, inciso II da Lei 

Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 862 

do mesmo diploma legal.  

 

Voto ainda, para que seja dada ciência ao atual gestor do dever de 

cumprimento da Deliberação Conjunta TCEES/MPCES/TJES, de 25/09/2015, 

bem como encaminhada as seguintes DETERMINAÇÕES  ao atual gestor ou a 

quem lhe suceda: 

 

a) Para não deixar de evidenciar em notas explicativas às demonstrações 

contábeis o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos 

Contábeis Patrimoniais, constante do Anexo da Portaria STN 548/2015. 

                                                 
1
 LEI COMPLEMENTAR Nº 621/2012  

 
Art. 84. As contas serão julgadas:  
(....)  
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 
formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário; 
 
2 

Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável 
e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das 
impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência. 
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b) Que nas próximas prestações de contas o gestor adote os procedimentos 

contábeis necessários à correta avaliação e escrituração da situação patrimonial do 

Ente. 

 

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

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3609/2015, ACORDAM os 

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

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

unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto 

Taufner: 

1. Julgar regulares com ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Nova 

Venécia (Contas de Gestão), sob a responsabilidade do Sr. Mário Sérgio Lubiana, 

relativas ao exercício de 2014, nos termos do art. do art. 84, inciso II da Lei 

Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 86 do 

mesmo diploma legal; 

 

2. Determinar ao atual gestor, ou a quem lhe suceda:  

2.1 Para não deixar de evidenciar em notas explicativas às demonstrações 

contábeis o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos 

Contábeis Patrimoniais, constante do Anexo da Portaria STN 548/2015. 

2.2 Que nas próximas prestações de contas o gestor adote os procedimentos 

contábeis necessários à correta avaliação e escrituração da situação patrimonial do 

Ente. 

3. Dar ciência ao atual gestor do dever de cumprimento da Deliberação Conjunta 

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

4. Dar ciência aos interessados;  

5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. 
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Composição Plenária  

Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sérgio 

Manoel Nader Borges, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, e José 

Antônio Almeida Pimentel. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas 

Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério 

Público Especial de Contas.  

Sala das Sessões, 10 de maio de 2017. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

Relator  

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

 

Fui presente: 

 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 29264-D59A4-28417


		2017-07-20T17:09:33-0300


		2017-07-20T17:32:19-0300


		2017-07-31T13:20:59-0300




