
 

 
 

Acórdão 00380/2019-1 – SEGUNDA CÂMARA 

 

Processo: 07448/2016-8 

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador 

Exercício: 2015 

UG: FMS_SJC - Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado 

Relator: Domingos Augusto Taufner 

Responsável: CICERO SPADAROTT BULLUS 

Procuradores: MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB: 9144-ES), SILVESTRE DE 

ALMEIDA TEIXEIRA (OAB: 70432-RJ) 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 

ORDENADOR – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015 – 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ 

DO CALÇADO – REGULAR COM RESSALVA – 

DETERMINAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de São José 

do Calçado, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr. 

Cícero Spadarott Bullus. 

Através de Relatório Técnico RT 512/2016-8 e Instrução Técnica Inicial ITI 

943/2017-9, a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas opinou pela 

citação do responsável, em razão dos indícios de irregularidades a seguir: 

3.2.2.1. Justificar o saldo de bens em almoxarifado registrados no 
Balanço Patrimonial em função do não envio do Inventário Anual.  

Base Legal: Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64, artigos 94 a 96.  
 
3.2.2.2 justificar o saldo de bens móveis registrado no Balanço 

Patrimonial em função do não envio do Inventário Anual.  
Base Legal: Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64, artigos 94 a 96.  
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3.2.2.3. Justificar o saldo de bens imóveis registrados no Balanço 
Patrimonial em função do não envio do Inventário Anual.  

Base Legal: Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64, artigos 94 a 96.  
 
3.3.1. Não envio do Relatório e Parecer Conclusivo emitido pelo 

Controle Interno (arquivo RELUCI). 
Base Legal: Artigos 4º e 5º da Resolução TCEES nº 227/2011.  

Em Decisão Monocrática 1352/2017-3 foi determinada a citação do Sr. Cícero 

Spadarott Bullus, para que prestasse esclarecimentos que julgasse pertinentes 

quanto aos achados apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 943/2017-9. 

Em 28 de novembro de 2017, o responsável apresentou Petição Intercorrente 

2089/2017-1, solicitando a juntada de procuração e pedido de realização de 

sustentação oral, por meio de seu patrono, Dr. Marcelo Gomes Pimentel (OAB/ES 

9.144). 

Ato seguinte, foi declarada a revelia do responsável, Sr. Cícero Sparadott Bullus, 

através da Decisão Monocrática 2005/2017-2, com fulcro no artigo 3611 do 

Regimento Interno desta Corte de Contas. 

Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia 

– NCE, por meio de Instrução Técnica Conclusiva ITC 741/2018-2, opinou pela 

irregularidade das contas do Sr. Cícero Spadarott Bullus, no exercício de funções de 

ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado no 

exercício de 2015, com a expedição de determinações ao atual gestor. 

O Ministério Público de Contas, através de Parecer 1008/2018-2 do Procurador 

Especial de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou o 

entendimento técnico.  

Por meio de petição intercorrente nº 01999/2018, fora juntado substabelecimento de 

patrono, vindo este a proferir defesa oral na 42ª Sessão na 2ª Câmara, no dia 

12/12/2018. 

Em nova análise o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, 

manifesta-se por meio da MT 0113/2019-1. 

                                                 
1 Art. 361. O responsável que não atender a citação determinada pelo Relator ou pelo Tribunal será considerado revel, para 
todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo por despacho do Relator. 
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O Ministério Público de Contas, através de Parecer 0274/2019-1 do Procurador 

Especial de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugna pela proposta 

apresentada na MT 00113/2019-1. 

Por ocasião da apreciação e julgamento, na 42ª ordinária da 2ª Câmara, no dia 

12/12/2018, foi realizada sustentação oral de defesa – notas taquigráficas 256/2018-

5, pelo Dr. Silvestre de Almeida Teixeira, representando o responsável. 

É o relatório. Passo a fundamentar. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências 

previstas nos artigos 31, § 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a 75 

da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do 

TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a 

avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas e administradores 

públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, 

patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o 

consequente julgamento pela regularidade, regularidade com ressalvas ou 

irregularidade das contas. 

A referida Prestação de Contas foi encaminhada a esta Corte de Contas através do 

sistema CidadES em 23 de maio de 2016 e homologada em 13 de junho de 2016, 

ou seja, intempestivamente, nos termos do art. 1392 da Regimento Interno do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. A análise de Conformidade 

0016/2017-7, acusou que os arquivos encaminhados atendiam as exigências da IN 

34/2016. 

Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente 

instruído, considerando o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais, 

havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito. 

                                                 
2 Art. 139. Salvo disposição legal ou regulamentar em contrário, os processos de prestações de contas deverão ser 
encaminhados anualmente, até o dia 31 de março do exercício seguinte. 
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Em que pese o responsável não tenha apresentado suas razões de justificativa, 

verifica-se terem sido observados os princípios constitucionais do devido processo 

legal, da ampla defesa e do contraditório, tendo sido inclusive realizado defesa oral, 

na 42ª Sessão Ordinária na 2ª Câmara, no dia 12/12/2018. 

É cediço que a este Tribunal de Contas compete “julgar as contas dos 

administradores e dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 

da Administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, incluídas as 

fundações e as sociedades por eles instituídas ou mantidas, bem como as contas 

daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 

dano ao erário”3. 

Indispensável para tanto a obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, como determina o artigo 374 da Constituição 

Federal. 

Passo então à detida análise das irregularidades apontadas na presente Prestação 

de Contas: 

Segundo o Relatório Técnico – RT 512/2017, com base nas informações prestadas, 

constata-se divergências (ou falta de justificativas) dos montantes evidenciados nos 

demonstrativos contábeis, conforme demonstrado na Tabela 02, relativo ao saldo 

de bens em almoxarifado, móveis, imóveis registrados no balanço patrimonial, em 

razão do não envio do inventário anual. 

Tabela 02: Saldos patrimoniais                                                                  Em R$ 1,00 

Descrição 
Balanço 

Patrimonial 
Inventário Diferença 

  Bens em almoxarifado 17.071,89 Não encaminhou 17.071,89 

  Bens móveis 725.857,53 Não encaminhou 725.857,53 

  Bens imóveis 107.423,79 Não encaminhou 107.423,79 

  Bens intangíveis 0,00 0,00 0,00 

Fonte: [Processo TC 7.448/2016 - Prestação de Contas Anual 2015] 

Inicialmente constatou-se a ausência de defesa do Sr. Cícero Spadarott Bullus, 

tendo sido declarada sua consequente revelia, no entanto, em outro momento 

                                                 
3 Art. 1º, inciso IV, Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013; Art. 71, inciso III da Constituição Estadual. 
4 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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oportuno, fora realizada a defesa oral, na 42ª Sessão Ordinária na 2ª Câmara, no dia 

12/12/2018. 

Em sua defesa oral, o defendente abordou conjuntamente as irregularidades dos 

itens 3.2.1.1, 3.2.1.2 e 3.2.1.3, uma vez que tratam da ausência de justificativas 

para os saldos contábeis relativos a bens em almoxarifado, móveis e imóveis, sem 

correspondente registros físicos, mais especificamente, sem o correspondente 

Inventário Anual. 

DEFESA ORAL - NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA SUSTENTAÇÃO 
ORAL 

Diante dessas inconsistências foi apresentada a seguinte 
argumentação: 
NOTAS TAQUIGRÁFICAS 
42ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA 12/12/2018 
SUSTENTAÇÃO ORAL DO PROCESSO TC-07448/2016-8 

RELATOR: CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 
 
O SR. SILVESTRE DE ALMEIDA TEIXEIRA –  Bom dia, senhores conselheiros, 

senhor presidente, membro do Ministério Público, serventuários do Tribunal de 

Contas, colegas advogados e partes interessadas! Embora, nessa hipótese, 

estejam listadas quatro supostas irregularidades que recomendariam a rejeição 

dessas contas, que são contas de ordenador de despesa do então gestor do 

Fundo municipal de Saúde de São José do Calçado, relativas ao exercício 2015. 

As três primeiras têm exatamente o mesmo conteúdo. Segundo a área técnica, 

seria a hipótese de rejeição das contas, ausência de justificativa dos saldos de 

bens patrimoniais, dos bens móveis e dos bens imóveis que estão lançados no 

balanço patrimonial que integrou essa prestação de contas. Em verdade, a 

justificativa, segundo apontado, teria por motivação o não envio do inventário 

anual. E esta Corte editou a Instrução Normativa 36, definindo as regras para que 

haja contabilização do patrimônio. A Instrução Normativa 36, inclusive, trazendo 

prazos que ainda vão vencer. Então, os prazos para o inventário anual têm prazo 

previsto até para 2019. Portanto, não há propriamente a irregularidade. Não pode 

ser tido como irregular o não envio do inventário porque ainda está no prazo. E 

mais, esses três apontamentos não tem a ver com irregularidade nos lançamentos 

no balanço. Não se fala que os lançamentos do balanço são irregulares, até 

porque seguiram exatamente as diretrizes, as regras da Lei 4.320. E foram 

elaborados e firmados por um profissional habilitado. Inquestionavelmente, 

portanto, regular o balanço! Regular a prestação de contas! Quero frisar: os itens 

apontados não se referem à irregularidade dos lançamentos, referem-se à falta de 

justificativa em razão do não envio do inventário. Com toda vênia, não poderia 

ensejar rejeição de contas, até porque, repito, o prazo para inventário ainda, 

sequer, foi esgotado. E muito menos a época. Trata-se de contas de 2015, 

prestadas pelo sucessor em 2016. Com relação ao último apontamento da área 

técnica, tem a ver com a falta de envio do relatório e parecer conclusivo de 

controle interno.  Esse ponto, na verdade, acabou sendo suprimido quando veio a 

defesa da prefeita municipal apresentando, em suas contas, o relatório conclusivo 

do controle interno, inclusive abrangendo o Fundo Municipal de Saúde. Além do 

mais, há precedente desta Corte entendendo que esse simples apontamento 

isolado não ensejaria a rejeição de contas e sim uma recomendação, portanto 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 630B9-D450F-6E445



ACÓRDÃO TC-380/2019 

rc/fbc 

  

aprovação das contas com ressalva. Peço a juntada de precedentes da Instrução 

Normativa 36. E confio que, com esses esclarecimentos, as contas sejam tidas 

como regulares.  Muito obrigado! (final). 

Assim, considerando de fato que os três itens tratarem da mesma irregularidade, 

apenas individualizando a diferença de saldo por tipo de bens: almoxarifado, móveis 

e imóveis, irei apreciar conjuntamente. 

1. Justificar o saldo de bens em almoxarifado registrados no Balanço 

Patrimonial em função do não envio do Inventário Anual (Item 3.2.2.1 do RT 

512/2017-2 e 2.1 da ITC 741/2018-2). 

Justificar o saldo de bens móveis registrado no Balanço Patrimonial em 

função do não envio do Inventário Anual (Item 3.2.2.2 do RT 512/2017-2 e 

2.2 da ITC 741/2018-2). 

Justificar o saldo de bens imóveis registrados no Balanço Patrimonial em 

função do não envio do Inventário Anual (Item 3.2.2.3 do RT 512/2017-2 e 

2.3 da ITC 741/2018-2). 

Base Legal: Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64, artigos 94 a 96. 

Como se nota, a defesa do responsável se pautou essencialmente ao fato de que a 

IN 36/2016 editada por este Tribunal de Contas tenha consentido prazo para o 

inventário até o ano de 2019, e, por essa razão sustenta não se justificar a atribuição 

de irregularidade das contas, porque estava respaldado por tal lapso de tempo. 

Chamado a nova análise, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e 

Economia – NCE, em sua Manifestação Técnica – MT 00113/2019-2 refuta e 

sugere o não acolhimento dos argumentos de defesa, mantendo a 

irregularidade, considerando que IN 36/2016 editada por este Tribunal de 

Contas não dispensou o Jurisdicionado de enviar o inventário, porque o que 

dispõe a Portaria do STN 548 é a adoção de novos procedimentos contábeis 

relativos a classificação e mensuração do patrimônio público: 

“a Portaria STN 548 e a Instrução Normativa TC  36, de 23 de 

fevereiro de 2016, tratam da adoção de novos procedimentos 

contábeis relativos à classificação, bem como à mensuração do 

patrimônio público, visando a consolidação das contas públicas 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 630B9-D450F-6E445



ACÓRDÃO TC-380/2019 

rc/fbc 

  

nacionais sob uma mesma base conceitual”, ou seja, não 

amparam, portanto, a situação daqueles bens em almoxarifado, 

móveis e imóveis, já reconhecidos e registrados na 

contabilidade. A situação destes deverá estar devidamente 

evidenciada. 

O que significa dizer 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.  

Isso porque, ainda que 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, tal resolução foi alterada pela 

Resolução TC nº 258/2013, que 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”.  
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Desta feita, ainda que pendente de atualizações e ajustes, os inventários devem ser 

encaminhados, com as respectivas notas explicativas.  

Entretanto, considerando que é razoável a dúvida do gestor quanto quais 

adequações de novos procedimentos contábeis patrimoniais instituídas pela Portaria 

do STN 548 com prazo previsto para até 2019, se se trata apenas da classificação e 

mensuração do patrimônio público, ou se também poderia se tratar do envio de 

inventário anual. 

Diante de todo o exposto, entendo que deve ser mantida a irregularidade, mas 

sem macular as contas ora em análise, sendo objeto de ressalva, com 

determinação para que se promova as ações corretivas necessárias. 

 

1. Não envio do Relatório e Parecer Conclusivo emitido pelo Controle 

Interno (arquivo RELUCI) (Item 3.3.1 do RT 512/2017-2 e 2.4 da ITC 741/2018-2). 

Base Legal: Artigos 4º e 5º da Resolução TCEES nº 227/2011. 

Da análise realizada pela Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas 

constatou-se não ter sido encaminhado o relatório com o parecer conclusivo do 

controle interno acerca do Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado. 

Segundo o RT 512/2017: 

Na prestação de contas deste Fundo, não foi encaminhado o 

Relatório de Controle Interno (RELUCI), conforme justificativa 
apresentada que diz que até a data 31/03/2016 a Unidade de 

Controle Interno não tinha encaminhado o relatório com o 
parecer conclusivo acerca do Fundo Municipal de Saúde de 
São José dos Calçados. 

No entanto, não consta na prestação de contas nenhum 
documento demonstrando algum esforço por parte do 

responsável em buscar tal documento para o envio junto com a 
prestação de contas. Fato esse, que o Sistema CIDADES 
indica que o envio completo da prestação de contas deste 

fundo data de 23/05/2016, ou seja, com mais de 50 dias entre a 
data da declaração da justificativa até o efetivo envio dos 

documentos obrigatórios. 
Sendo assim, faz-se necessário que o responsável seja citado 
para justificar ou demonstrar o porquê do não envio do 

Relatório da Unidade de Controle Interno, denominado 
RELUCI. 
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Em prazo regular para justificar, o responsável foi revel, no entanto, em outro 

momento oportuno, na 42ª Sessão Ordinária na 2ª Câmara, no dia 12/12/2018, fora 

realizada a defesa oral, ocasião em que a defesa informou que o Relatório e Parecer 

do Controle Interno foi atendido com o envio o da UG Prefeitura do Município. 

Nesse sentido, verifica-se nos autos do processo TC 04911/2016 – PCA exercício de 

2015 do Município de São José do Calçado, que procede a informação, conforme 

analisado pela área técnica na ITC 2536/2017, nos seguintes termos: 

Análise: 

Constatou-se que a Gestora juntou aos autos cópias das resoluções 

nº 08/2015, de 23 de junho de 2015 (fls. 293 dos autos), que aprovou 

a Prestação de Contas do 1° Quadrimestre de 2015; 011/2016, de 28 

de julho de 2016 (fls. 294 dos autos), que aprovou a Prestação de 

Contas do 2° Quadrimestre de 2015; 012/2016, de 28 de julho de 

2016 (fls. 295 dos autos), que aprovou a Prestação de Contas do 3º 

Quadrimestre de 2015. 

Diante do apresentado, conclui-se que a documentação apresentada 

é suficiente para o afastamento do indicativo de irregularidade 

apontado no item 9.4.1 do RT 75/2017. 

Por essas razões, divirjo do entendimento técnico e afasto a irregularidade. 

Ante todo o exposto, divergindo do opinamento da Área Técnica e do Ministério 

Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à 

apreciação deste Colegiado. 

 

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 
Relator 

 

 
 

1. ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os senhores conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 
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1.1. Julgar Regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do Fundo 

Municipal de Saúde de São José do Calçado, referente ao exercício de 2015, sob a 

responsabilidade do Sr. Cícero Spadarott Bullus, na forma do artigo 84, inciso II da 

Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 

86, do mesmo diploma legal. 

1.2. Determinar ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de São José do 

Calçado que nas próximas prestações de contas, adote as medidas administrativas 

necessárias à obtenção e envio dos inventários anuais de bens em almoxarifado, de 

bens móveis, bens imóveis e do Relatório e parecer conclusivo emitido pelo controle 

interno (arquivo RELUCI.pdf); 

1.3. Dar ciência aos interessados;  

1.4. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.  

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 03/04/2019 - 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

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

Taufner (relator) e Rodrigo Coelho do Carmo. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente  

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 
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Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Secretária-adjunta das sessões 
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