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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR 

– PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 

CALÇADO – EXERCÍCIO DE 2016 – MULTA PELO 

ATRASO DO ENVIO DA PCA – REGULAR COM 

RESSALVA – DETERMINAÇÕES –  ARQUIVAR.   

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

1. RELATÓRIO  

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador da Prefeitura 

Municipal de São José do Calçado, relativas ao exercício de 2016, sob a 
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responsabilidade pela gestão dos recursos públicos no exercício da Sra. Liliane 

Maria Rezende Bullus, Prefeita Municipal do exercício em análise e sob a 

responsabilidade pelo envio da PCA, o Sr. José Carlos de Almeida. 

Em razão do descumprimento do prazo de envio da Prestação de Contas, a Secex 

Contas – Secretaria de Controle Externo de Contas por meio da Instrução Técnica 

Inicial – ITI n° 336/2017, sugeriu a citação do responsável pelo envio, para que 

apresentasse suas justificativas, acatada por meio da Decisão Monocrática – 

DECM n° 476/2017.  

Citado, o responsável encaminhou devidamente a presente Prestação de Contas em 

26/05/2017, inobservado, portanto, o prazo regimental.  

Após análise, a Secex Contas elaborou Relatório Técnico – RT n° 1003/2017 e ITI 

n° 1462/2017, sugerindo a citação dos responsáveis em razão das irregularidades 

apontadas a seguir:   

Responsabilidade do Sr. José Carlos de Almeida: 

– Descumprimento do prazo de encaminhamento da PCA (RITCEES), 

passível de aplicação de multa, na forma do art. 135 da Lei Complementar 

621/2012; 

Demais irregularidades de responsabilidade da Sra. Liliane Maria Rezende Bullus: 

– Divergência entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço 

Patrimonial em relação ao resultado patrimonial;  

– Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às 
disponibilidades Financeiras; 

– Divergência entre registros físicos e contábeis relativos aos bens em 
almoxarifado e bens patrimoniais imóveis;  

– Ausência de medidas administrativas que viabilizem a emissão do parecer do 
controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual;  

– Divergência entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do Balanço 

Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Ativa; 

– Ausência de adoção de providências para cobrança da Dívida Ativa.  
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Devidamente citados, apenas a Sra. Liliana Maria Rezende Bullus apresentou suas 

justificativas.  

Ato contínuo, o NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia 

elaborou 8Instrução Técnica Conclusiva – ITC n° 2995/2018, sugerindo o 

julgamento irregular das contas em questão em razão da manutenção das 

irregularidades a seguir, bem como a aplicação de multa pecuniária ao Sr. José 

Carlos de Almeida em face ao envio intempestivo da Prestação de Contas Anual. 

- Inconsistência entre os registros contábeis e bancário relativos às 

disponibilidades financeiras (Item 3.2.1 do RT n° 1003/2017)  

- Divergência entre registros físicos e contábeis relativos aos bens em 

almoxarifado e bens patrimoniais imóveis (Item 3.2.2.1 do RT n° 1003/2017); 

- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do 

parecer de controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual 

(Item 3.3.1 do RT n° 1003/2017); 

- Divergência entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do balanço 

patrimonial e do demonstrativo da dívida ativa (Item 3.4.1 do RT n° 

1003/2017). 

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas mediante Parecer n° 

3798/2018 de lavra do Exmo. Procurador Dr. Luciano Vieira, pugnou pelo julgamento 

irregular das contas em apreço, bem como pela aplicação de multa pecuniária à Sra. 

Liliana Maria Rezende Bullus, na forma dos arts.. 87, IV e 135, I e II da LC n° 

621/2012 c/c art. 389, incisos I e II do RITCEES, e ao Sr. José Carlos de Almeida, 

tendo em vista o descumprimento do prazo regimental para envio da PCA.  

Na 17ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, do dia 05/06/2019, foi realizada sustentação 

oral, pelo Sr. Silvestre de Almeida Teixeira, em nome da Sra. Liliane Maria Rezende 

Bullus. 

É o relatório.  

FUNDAMENTAÇÃO  
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Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador da Prefeitura 

Municipal de São José do Calçado, relativas ao exercício de 2016, sob a 

responsabilidade pela gestão dos recursos públicos no exercício da Sra. Liliane 

Maria Rezende Bullus, Prefeita Municipal do exercício em análise e sob a 

responsabilidade pelo envio da PCA, o Sr. José Carlos de Almeida. 

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.  

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 em atendimento aos princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.  

A Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 26 de 

maio de 2017, inobservado, portanto, o prazo regimental.  

O corpo técnico desta Corte de Contas, apontou a presença de irregularidades na 

Prestação de Contas em questão, imputadas aos Sr. José Carlos de Almeida e à 

Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, que ora serão analisadas. 

1. Descumprimento do prazo de encaminhamento da PCA (Item 2.1 do RT 

n° 1003/2017). Infringência ao art. 139 da Res. TC 261/2013.  

Responsável: José Carlos de Almeida.  

Conforme anteriormente exposto, as contas em apreço foram encaminhadas a este 

Tribunal, por meio do sistema CidadES, em 26 de maio de 2017, inobservado, 

portanto, o prazo estabelecido no art. 139 do Regimento Interno desta Corte de 

Contas.  
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O prazo final para a entrega da Prestação de Contas Anual é o dia 31 de março, 

ressalta-se que para o exercício de 2016, foi considerado excepcionalmente o dia 

07/04/2017 como prazo final para envio da PCA. No entanto, o gestor encaminhou 

intempestivamente a presente PCA.  

Em face à inobservância ao prazo regimental, foi determinada a citação do gestor 

para que apresentasse suas justificativas, sendo essa uma irregularidade passível 

de multa. No entanto, em desatendimento ao Termo de Citação n° 2347/2017, o 

gestor não apresentou suas justificativas, razão pela qual mantenho o presente 

indicativo de irregularidade.  

Passo a análise das demais irregularidades de responsabilidade da Sra. Liliane 

Maria Rezende Bullus: 

2. Divergência entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o 

Balanço Patrimonial em relação ao Resultado Patrimonial (Item 3.1.9 do 

RT n° 1003/2017). Infringência aos arts. 85, 101, 104 e 105 da Lei n° 

4.320/1964.  

O resultado patrimonial da Demonstração das Variações Patrimoniais (DEMVAP), 

deve ser igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço 

Patrimonial, conforme exposto no RT n° 1003/2017, apurou-se uma divergência. 

Em sede de defesa, Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, afirmou que a divergência 

apontada se deu em razão de terem sido encaminhados os demonstrativos 

contábeis a este Tribunal, sem o procedimento de encerramento do exercício pela 

atual gestão, e que ainda assim, o sistema CidadES não impediu a entrega dos 

demonstrativos contábeis. Em razão disso, a presente PCA não foi devidamente 

encerrada, e que as divergências apontadas pela área técnica somente poderão ser 

saneadas na execução do fechamento das contas do exercício seguinte.  

A partir das alegações de defesa da responsável, a equipe técnica desta Corte 

consultou a PCA de 2017 a fim de verificar uma possível alteração no Balanço 

Patrimonial e no DEMVAP e verificou que a DEMVAP não foi alterada no resultado 

de 2016, e que o ajuste foi processado à conta de resultados de exercícios 

anteriores, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Dessa 
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forma, acolheu as justificativas da gestora, considerando que a PCA do exercício de 

2017 ainda não foi homologada pelo atual gestor.  

Ao analisar a PCA de 2017, agora já homologada, constata-se que não há 

irregularidade neste item, assim acompanho a equipe técnica e afasto a 

irregularidade.  

3. Divergência entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores  

(Item 3.1.10 do RT n° 1003/2017). Infringência aos arts. 85, 86 e 88 da Lei n° 

4.320/1964.  

Semelhantemente à situação exposta no item anterior, verificou-se na Tabela 10, 

constante do RT n° 1003/2017, que há uma divergência de 3.405.066,33 entre os 

Saldos Devedores e os Saldos Credores, quando os dois deveriam apresentar 

saldos iguais.  

Tabela 10: Comparativo dos saldos devedores e credores  

Saldos Devedores (a) = I + II 59.984.767,81 

Ativo (BALPAT) – I 31.218.598,47 

Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) - II 28.766.169,34 

Saldos Credores (b) = III – IV + V 56.579.701,48 

Passivo (BALPAT) – III 31.218.598,47 

Resultado Exercício (BALPAT) – IV 2.663.663,95 

Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V 28.024.766,96 

Divergência (c) = (a) - (b) 3.405.066,33 

Fonte: Processo TC 02559/2017-8 - Prestação de Contas Anual/2016 – 
tabela 10. 

Em suas justificativas, a responsável alega que a situação encontrada não poderia 

ser diferente, tendo em vista que na PCA de 2016 não houve o devido encerramento 

contábil, e em razão disso também foi apontada a divergência entre o Balanço 

Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais. 

Isto posto, considerando que o apontamento do item em questão apresenta 

correlação com o item anterior, já analisado, acolho as justificativas apresentadas 

acompanhando o entendimento técnico e afasto a presente irregularidade.  
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4. Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às 

disponibilidades financeiras (Item 3.2.1 do RT n° 1003/2017). Infringência 

ao art. 43 da LC. 101/2000 c/c art. 164, § 3° da CRFB/88.  

Em análise feita entre os registros dos extratos bancários e contábeis, relativos às 

disponibilidades financeiras em conta corrente e aplicação, constatou-se que as 

demonstrações contábeis não refletem os saldos dos extratos bancários e em outros 

casos, embora encaminhados, certos extratos bancários de contas correntes e das 

aplicações vinculadas a elas encontram-se ilegíveis.  

Citada a fim de esclarecer as divergências apontadas e apresentar os devidos 

extratos bancários ausentes, a gestora se ateve a alegar que tais apontamentos 

somente poderão ser saneados com a PCA do exercício de 2017, considerando que 

o saldo final de 2016 corresponde ao saldo inicial de 2017.  

A equipe técnica, sugeriu a manutenção da irregularidade, considerando que a 

responsável não enviou os extratos bancários ausentes que foram solicitados, 

tampouco demonstrou a regularidade das demonstrações contábeis com os saldos 

bancários, e não justificou o saldo negativo da conta n° 2.786.333. 

No entanto, considerando a possibilidade de verificar a questão na PCA do exercício 

de 2017 (TC 3287/2018-1), pude observar que os saldos constantes dos extratos 

bancários estão adequados, conforme se extrai do RT00356/2018-8 daqueles autos: 

Da conciliação entre os registros constantes dos extratos bancários e 

contábeis, no encerramento do exercício financeiro de 2017, relativos 

às disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verifica-

se que as demonstrações contábeis refletem adequadamente os 

saldos constantes dos extratos bancários 

Nesse sentido, divergindo da equipe técnica, afasto o presente indicativo de 

irregularidade.  

5. Divergência entre registros físicos e contábeis relativos aos bens em 

almoxarifado e bens patrimoniais imóveis (Item 3.2.2.1 do RT n° 
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1003/2017). Infringência ao Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e artigos. 94 e 

96 da Lei n° 4.320/1964.  

A partir da análise técnica, foi verificado que, embora encaminhados os Termos 

Circunstanciados, não foi designada comissão própria para o levantamento dos 

inventários físicos do exercício de 2016, tendo sido assinados pelo gestor 

responsável pelo envio, em descumprimento à IN 34/2015.  

Segundo apurou o NCE, o valor inventariado no estoque e bens imóveis não foi 

devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil, demonstrando 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: 

Descrição 
Balanço 

Patrimonial (a) 
Inventário (b) 

Diferença 
(a-b) 

Estoques 283.925,15 234.071,47 49.853,68 

Bens Móveis 6.680.355,53 6.680.355,53 0,00 

Bens Imóveis 11.509.838,41 1.260.607,81 10.249.230,60 

Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Processo TC 02559/2017-8 - Prestação de Contas Anual/2016 – 
tabela 14. 

Em sede de justificativa, a Sra. Liliana Maria Rezende Bullus novamente alegou que 

o presente item apresenta relação com os itens anteriormente analisados, e que 

assim, mais uma vez restou demonstrada a falta de zelo do atual gestor ao realizar o 

encerramento do exercício de 2016, e ao apurar corretamente os saldos patrimoniais 

para iniciar o exercício seguinte.  

Considerado insatisfatório, a equipe técnica, compreensivamente, entendeu que a 

responsável não apresentou esclarecimentos a fim de sanear as divergências 

apontadas no item em questão, tampouco demonstrou medidas realizadas durante a 

sua gestão a fim de regularizar os saldos, motivo pelo qual sugeriu a manutenção 

da presente irregularidade.  

Contudo, essa Corte por um determinado período, por meio da Resolução TC nº 

221/2010, 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, vindo tal resolução ser 
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alterada pela Resolução TC nº 258/2013 que no presente momento encontra-se 

totalmente revogada pela Instrução Normativa TC nº 36/2016, restabelecendo 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”.  

Assim, considerando que foram apresentados os valores inventariados, ainda que 

não devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil e ausente de notas 

explicativas, mas, ponderando o prazo previsto na IN 36/2016 e Portaria STN 548, 

para adoção dos novos procedimentos contábeis, com prazo previsto para até 2019, 

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, para que quando for a data limite da consolidação das 

contas públicas nacionais sob a mesma base conceitual, possam de fato estar os 

valores devidamente evidenciados, de forma a sanar as divergências entre o 

inventário de bens e os valores registrados na contabilidade. 

6. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do 

parecer de controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas 

Anual (Item 3.3.1 do RT n° 1003/2017). Infringência aos arts. 135, § 4° e 138, 

§ 3° do RITCEES; art. 5° da Res. TCEES 227/2011; IN TCEES 34/2015.  

A equipe técnica desta Corte ao analisar o parecer de controle interno sobre a PCA 

de São José do Calçado exercício de 2016, constata que tanto pela ausência como 

pelo tempo hábil, o controle interno não obteve os elementos suficientes para formar 

opinião dos adequados atos praticados na gestão, considerando o relatório 

apresentado: 
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O Relatório de Controle Interno (arquivo “02_RELUCI_163”), exigido 
na IN 34/2015, traz em seu conteúdo as seguintes informações: 

 

[...] 

 

 

 

Citada, a gestora afirma em suas justificativas que para viabilizar a emissão do 

referido parecer conclusivo, dependeria de um Auditor de Controle Interno, 

especialmente com formação em Ciências Contábeis, e o preenchimento deste 

cargo requer a realização de concurso público, o que demandaria tempo e elevadas 

custas ao Poder Público.  

Desse modo, a equipe técnica de TCEES entendeu não satisfatória as justificativas, 

sugerindo que se mantenha a presente irregularidade. 
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A partir do exercício de 2015 que se exigiu efetivamente (regulamentou), na PCA, a 

apresentação do parecer conclusivo do controle interno, embora o dispositivo 

legal que fundamenta tal exigência fosse mais antigo.  

Assim sendo, considerando que a falta de conclusão no parecer, por si, não indica 

necessariamente a existência de mácula grave nas contas, e considerando ainda as 

limitações do município, entendo que deve ser mantida a irregularidade, sem o 

condão de macular as contas, expedindo-se determinação no sentido de que 

providencie o quanto antes a admissão de profissional para o exercício das funções 

inerentes ao controle interno. 

Dessa forma, corroborando entendimento técnico e parecer ministerial, deve ser 

rejeitada a justificativa apresentada, entretanto, por se tratar de irregularidade sem 

gravidade suficiente para comprometer a prestação de contas em sua integralidade, 

é suficiente expedir determinação. 

7. Divergência entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do 

balanço patrimonial e do demonstrativo da dívida ativa (Item 3.4.1 do RT 

n° 1003/2017). Infringência ao Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e arts. 85 e 

89 da Lei n° 4.320/1964.  

Foi possível constatar das Tabelas 15, 16 e 17 do RT n° 1003/2017, que os créditos 

de natureza tributária e não tributária, inscritos em dívida ativa, evidenciados no 

Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT), divergiram dos saldos das respectivas 

contas contábeis do Balanço Patrimonial:  

Tabela 15: Análise da Dívida Ativa Tributária 

Saldo anterior – DEMDAT 2.135.827,64 

Acréscimos no exercício – DEMDAT 575.153,33 

Baixas no exercício – DEMDAT 1.191.105,04 

Saldo para o próximo exercício - DEMDAT (a) 1.519.875,93 

Saldo contábil - BALPAT (b) 6.578.609,42 

Divergência (a-b) -5.058.733,49 

Fonte: Processo TC 02559/2017-8 - Prestação de Contas Anual/2016 

Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos de natureza 
tributária inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da 
Dívida Ativa, diverge dos saldos das respectivas contas contábeis do 

Balanço Patrimonial. 

Tabela 16: Análise da Dívida Ativa Não Tributária 
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Saldo anterior – DEMDAT 84.556,55 

Acréscimos no exercício – DEMDAT 22.402,11 

Baixas no exercício – DEMDAT 92.823,54 

Saldo para o próximo exercício - DEMDAT (a) 14.135,12 

Saldo contábil - BALPAT (b) 288.363,94 

Divergência (a-b) -274.228,82 

Fonte: Processo TC 02559/2017-8 - Prestação de Contas Anual/2016 

Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos de natureza 
não tributária inscritos em dívida ativa, evidenciados no 
Demonstrativo da Dívida Ativa, diverge dos saldos das respectivas 
contas contábeis do Balanço Patrimonial. 

Tabela 17: Análise Geral da Dívida Ativa (tributária e não tributária) 

Saldo anterior – DEMDAT 2.220.384,19 

Acréscimos no exercício – DEMDAT 597.555,44 

Baixas no exercício – DEMDAT 1.283.928,58 

Saldo para o próximo exercício - DEMDAT (a) 1.534.011,05 

Saldo contábil - BALPAT (b) 6.866.973,36 

Divergência (a-b) -5.332.962,31 

Fonte: Processo TC 02559/2017-8 - Prestação de Contas Anual/2016 

Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos inscritos em 
dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, diverge 
dos saldos das respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial. 

 

As justificativas apresentadas pela responsável, alega que a divergência apontada, 

deu-se em decorrência do não encerramento dos dados contábeis da PCA de 2016, 

e dessa forma, as demonstrações contábeis ficaram prejudicadas, somente sendo 

possível a sua correção com o encerramento das prestações de contas dos 

próximos exercícios.  

Em análise as justificativas, o NEC consultou o Sistema CidadES a fim de verificar 

as alegações da responsável, observou que a PCA de 2017 se encontra 

“processada com impedimento”, e foram verificadas diversas outras divergências 

entre os demonstrativos contábeis, incluindo-se as divergências em dívida ativa, que 

permanecem irregulares, nesse sentido sugeriu a permanência da divergência 

apontada.  

Para esse item, busquei os dados da PCA de 2017 - TC 3287/2018, sendo 

constatado que os saldos permanecem com divergências conforme demonstrado a 

seguir: 
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Saldo anterior - DEMDAT 1.534.011,05 

Acréscimos no exercício – DEMDAT 84.869,18 

Baixas no exercício – DEMDAT 157.997,26 

Saldo para o próximo exercício - DEMDAT (a) 1.460.882,97 

Saldo contábil - BALPAT (b) 3.086.407,87 

Divergência (a-b) -1.625.524,90 

 

O montante da divergência apontada, segundo análise técnica, refere-se a Dívida 

Ativa Tributária = R$ (1.557.319,19) e Dívida Ativa Não Tributária = R$ (68.205,71). 

O responsável pelas contas do exercício de 2017, na oportunidade de se justificar, 

conforme disposto na Manifestação Técnica 1364/2019 do processo TC 3287/2018 

(evento 108), argumentou quanto à divergência da dívida ativa tributária e a 

divergência da dívida não tributária, respectivamente, foi verificado que, in verbis: 

“No final de 2013, foi feita movimentação da dívida ativa de curto 

para longo prazo, sendo que no início de cada exercício não foi feita 

movimentação de longo prazo para curto, conforme cópia dos Anexo 

14 – Balanço patrimonial dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017”.  

“Verificaram que no final de ano de 2015, foi feita movimentação da 

dívida ativa de curto para longo prazo, sendo que no início de cada 

exercício não foi feita movimentação de longo prazo para curto, 

conforme cópia dos Anexo 14 – Balanço patrimonial dos anos de 

2016 e 2017”.  

E finaliza comprometendo-se a providenciar os ajustes necessários para acertar a 

prestação de contas do exercício de 2018, encaminhando ao Tribunal de Contas.  

Assim, temos que o registro contábil da dívida ativa tributária no balanço patrimonial 

perdura incerta, ainda que com observações consistentes, o que não evidencia a 

real situação patrimonial do município, nesse sentido, mantenho a irregularidade, 

mas no campo da ressalva, sem o condão de macular a contas, com 

determinação. 
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8. Ausência de adoção de providências para cobrança da dívida ativa (Item 

3.4.2 do RT n° 1003/2017). Infringência aos arts. 1°, § 1°, 12 a 14 da LC. 

101/2000 e art. 85 da Lei n° 4.320/1964.  

No RT n° 1003/2017, verificou-se que os valores de dívida ativa arrecadados 

representam apenas 4,68% do saldo e 32,17% do valor inscrito no exercício. Em 

razão disso, a responsável foi citada a fim de informar quais medidas foram 

adotadas para possibilitar o aumento da arrecadação de receitas.  

Inscrições no Exercício (a) 223.335,46 

Saldo Final no Exercício (b) 1.534.011,05 

Baixas por recebimento no Exercício (c) 71.861,88 

Percentual de recebimento em relação às inscrições 

no exercício (c/a) 
32,17% 

Percentual de recebimento em relação ao saldo final 
(c/b) 

4,68% 

Fonte: Processo TC 02559/2017-8 - Prestação de Contas Anual/2016 – 
tabela 18. 

Em suas justificativas (Defesa de Justificativa 459/2018-4), a responsável alegou 

que: 

A análise deste item fica comprometida, considerando que o item 
anterior não demonstra com fidedignidade os valores das 
movimentações de inscrição, baixa e recebimento entre o arquivo 
DEMDAT e o BALPAT. 

A Área Técnica dessa Corte, em que pese as alegações quanto a ausência de 

fidedignidade dos valores das movimentações, verificou a partir dos arquivos 

DEMDATA_191 e DEMDATA_192, que consta uma relação de devedores com 

ações ajuizadas em 2016, relacionadas à cobrança da dívida ativa, demonstrando, 

dessa forma, que foram tomadas as medidas necessárias e sugere por afastar a 

presente irregularidade.  

Nesse sentido, acompanho o entendimento técnico e ministerial e afasto a 

irregularidade apontada neste item. 
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Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e 

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 da Segunda 

Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:  

1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA as contas da Prefeitura Municipal de São 

José do Calçado, sob a responsabilidade da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, 

relativas ao exercício de 2016, nos termos do artigo 84, inciso II, da Lei 

Complementar Estadual 621/2012, dando quitação à responsável nos termos do 

artigo 86 do mesmo diploma legal.  

1.2. Aplicar multa pecuniária no percentual de 0,5% (meio por cento), equivalente 

ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao Sr. José Carlos de Almeida, pelo envio 

fora do prazo da PCA, nos termos dos art. 389, inciso VIII do RITCEES; 

1.3. Determinar ao atual gestor que: 

1.3.1. Tome medidas saneadoras regulamentares da divergência identificada entre 

registros físicos e contábeis relativos aos bens em almoxarifado e bens patrimoniais 

imóveis (Normas Brasileiras de Contabilidade e Instrução Normativa TCEES 

36/2016) 

1.3.2 Promova medidas administrativas que viabilize a emissão do parecer de 

controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual; 

1.3.3 Providencie os ajustes necessários para regularizar os saldos contábeis da 

dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da dívida ativa.  

1.4. Dar ciência aos interessados; 
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1.5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 12/06/2019 - 18ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:   

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

Taufner (Relator) e Rodrigo Coelho do Carmo. 

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do 

débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da 

publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno 

deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se 

previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo. 

 

CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente  

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

Relator 

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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