
 

ACÓRDÃO TC-1273/2017 – SEGUNDA CÂMARA 

PROCESSO :  TC 6825/2017 

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR 

EXERCÍCIO:  2015 

RESPONSÁVEL: ROGÉRIO FEITANI 

 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ – 

EXERCÍCIO DE 2015 – REGULAR COM 

RESSALVAS – DETERMINAÇÃO – QUITAÇÃO -  

ARQUIVAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

RELATÓRIO: 

 

 

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

Municipal de Jaguaré, relativo ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do 

Sr.Rogério Feitani. 

 

Em relação à referenciada prestação de contas, a Secretaria de Controle Externo 

de Contas – SecexContas elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC nº 0197/2017 

(fls. 11/25) e a Instrução Técnica Inicial 0275/2017, (fls.26/27), apontando os 

seguintes indícios de irregularidades: 

 

3.2.2.1 - Divergência entre os valores apurados no 
inventário anual dos bens patrimoniais e os saldos 
registrados no balanço patrimonial; 

 
3.3.1 - Ausência de medidas administrativas que 
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno 

sobre a Prestação de Contas Anual. 
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Ato contínuo, por meio da Decisão Monocrática 0377/2017, (fls. 29/30), foi 

determinada a citação do Sr. Rogério Feitani – Prefeito Municipal. Em atendimento, 

o responsável foi citado conforme Termo de Citação 0433/2017, (fls. 41), e 

apresentou as justificativas, conforme fls. 44/49. 

Assim, os autos foram encaminhados a Secretaria de Controle Externo de Contas – 

SecexContas, para elaboração da competente Instrução Técnica Conclusiva nº 

3355/2017, fls. 83/94 dos presentes autos, que conclusivamente sugeriu: 

 

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 

RESSALVAS as contas do Sr. Rogério Feitani, 

Prefeito Municipal, no exercício de funções de 

ordenador de despesas na Prefeitura Municipal de 

Jaguaré no exercício de 2015, na forma do artigo 84, II 

da Lei Complementar Estadual 621/2012. 

 

Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas, através de parecer da 

lavra do Procurador de Contas, Doutor Luciano Vieira, manifestou-se de acordo 

com a Unidade Técnica. 

 

É o relatório. 

 

 

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 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: EA911-743C3-544EC



ACÓRDÃO TC-1273/2017 

rp/lr 

  

prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade, regularidade com 

ressalvas ou irregularidade das contas. 

 

Compulsando detidamente os autos, verifico que o mesmo se encontra 

devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que 

observados todos os trâmites legais e regimentais.  

 

O corpo técnico deste Tribunal observou a presença de inconsistências na 

Prestação de Contas sub examine, as quais passo a analisar. 

 

DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES MANTIDOS EM SEDE DA 

INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA 3355/2017: 

 

1- Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens 

patrimoniais e os saldos registrados no balanço patrimonial. (Subitem 

3.2.2.1 do RTC 197/2017) 

Base legal: Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64, arts. 94 a 96. 

Identificou a equipe técnica, em análise às informações prestadas, divergências 

entre os inventários de bens patrimoniais e os montantes evidenciados nos 

demonstrativos contábeis. 

 

Em suas razões, o responsável justificou alegando que na prática em virtude da 

complexidade da matéria, a realidade se mostrou diferente, ou seja, os municípios 

na sua maioria absoluta não conseguiram concluir o levantamento físico e 

consequentemente financeiro por dois motivos: primeiro: por falta de pessoal 

capacitado e segundo por falta de recursos para contratar empresas terceirizadas. 

 

Ademais, destacou a Portaria 548/2015 da Secretaria do Tesouro Nacional e a 

Instrução Normativa 36/2016 desta Egrégia Corte de Contas, o qual dispõe sobre 

os prazos máximos para os municípios adotarem os devidos procedimentos. 

 

Em outro ponto da defesa apresentada, o responsável ressalta que: 
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a) O artigo 5º da IN TCEES 36/2016, retroage seus efeitos a 31/12/2015, ou 

seja, abarca o exercício em análise; 
 

b) A referida IN teve como fundamento para estabelecer novos prazos de 
envio dos referidos arquivos a Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015 

que versou sobre a mesma questão; 
 

c) Que a realização do inventário dos bens móveis e imóveis do município se 

encontra em fase de execução, desde o período em que a recorrente ainda 
se encontrava à frente da gestão municipal, devendo a demora na conclusão 
do mesmo à escassez de mão de obra especializada entre os servidores do 

município para a conclusão do trabalho de forma mais célere e 
principalmente a escassez de recursos públicos dos combalidos cofres 

municipais para que se contrate uma empresa terceirizada para a execução 
dos referidos inventários, assim como muitos municípios do Estado fizeram e 
ainda estão fazendo. Importante ressaltar ainda que embora os arquivos em 

questão que nem deveriam ter sido encaminhados, apresentem divergências 
de valores em virtude do inventário dos bens móveis e imóveis ainda não 

terem sido concluídos, não existe qualquer indício de que tenha havido 
aparentes danos injustificáveis ao erário, conforme já se manifestou esta 
Corte de Contas por meio do Acórdão TC-1070/2016, publicado no Diário 

Oficial Eletrônico do dia 12 de dezembro de 2016, julgando REGULARES 
COM RESSALVAS contas em situação análoga. 
[...] 

 

Conforme já dito, a equipe técnica apurou a existência de irregularidade referente a 

não conformidade entre os saldos de bens patrimoniais dentre os valores dos 

inventários e os saldos evidenciados no Balanço Patrimonial.  O defendente em 

sua justificativa no que condiz a não realização dos inventários de bens móveis, 

imóveis e almoxarifado, recorreu a Portaria 548/2015, entretanto, entendo que tal 

argumento não afasta a responsabilidade/obrigação de apresentar anualmente o 

inventário dos bens pertencentes ao patrimônio do ente. 

 

Para fins de controle e guarda do patrimônio, está expressa na Lei 4.320/64 a 

necessidade de registro tempestivo do processo de verificação do bem, constando 

elementos necessários para a perfeita caracterização do objeto. Posto isto, um dos 

critérios de mensuração dos bens era o valor de aquisição, porém, ocorre que com 

a implantação de novas normas de contabilidade implantada no setor público, a 

forma de mensuração dos bens pertencentes às entidades públicas mudou, logo, 

os bens patrimoniais em operação ou uso terão que sofrer um processo de 

reavaliação. 
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Dessa forma, as justificativas do responsável não foram suficientes para sanar os 

indícios de irregularidade, uma vez, que, conforme entendimento exposto pela área 

técnica, os prazos dados para as unidades gestoras adaptarem às novas regras 

contábeis, não pode ser utilizado para justificar a não elaboração dos inventários 

anuais de bens móveis e imóveis exigidos pela legislação atual, mesmo que estes 

sejam produzidos com os valores históricos ou de aquisição dos bens. 

Ante ao exposto, entendo por manter o indicativo de irregularidade. 

2. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do 

parecer do controle interno sobre a Prestação De Contas Anual. 

(Subitem 3.3.1 da RTC 197/2017)Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do 

RITCEES, art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015. 

Verificou a equipe técnica responsável, que em que pese o sistema de controle 

interno ter sido instituído pela Lei Municipal nº 9745/2011, entretanto, não foi 

constatado decreto ou qualquer ato normativo objetivando operacionalizar o 

Sistema de Controle interno do Município. Sendo assim, não foi possível a 

realização da análise da Prestação de Contas pelo Controle interno do Município, 

visto, não estar implementado. 

O defendente alegou vários fatores que impediram o funcionamento do sistema, 

dentre eles está o gasto com pessoal, no qual, julgou entender que necessitava 

primeiramente de cumprir os limites estabelecidos pela Lei de responsabilidade 

fiscal. Pois, no ano de 2014 o Contador efetivo do Município pediu exoneração, e 

em em 2015 devido no primeiro semestre o percentual com gastos de pessoal ter 

sido de 56,01%, acima dos limites da LRF, ficou impossibilitado de realizar 

qualquer aumento de despesas com  pessoal, logo, não foi possível a nomeação 

de um novo controlador geral. 

Contudo, ainda que o responsável afirme que não houve a nomeação de um novo 

controlador, não foi apresentado/constatado nenhum documento comprobatório 

que demonstrasse a exoneração do Contador. Assim, pela falta de provas 

inequívocas condizentes com as justificavas apresentadas, entendo por manter o 

presente indicativo de irregularidade.  
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Todavia, as irregularidades apontadas por serem de natureza formal, não são 

capazes de macular as contas do gestor, devendo ser objeto de ressalva e 

determinações, conforme apontado pela Área Técnica e Ministério Público de 

Contas. 

Finalmente cumpre mencionar, que não foi localizado no sistema e-tcees 

monitoramento para a unidade gestora Prefeitura Municipal de Jaguaré. 

Ante todo o exposto, acompanhando o 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 srs. conselheiros do 

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

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

1.1 Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas da Prefeitura Municipal de 

Jaguaré, sob a responsabilidade do Sr. Rogério Feitani, relativas ao exercício de 

2015, nos termos do inciso II do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando-lhes 

a devida quitação, nos termo do art. 85 do mesmo diploma legal; 

1.2 Expedir DETERMINAÇÕES ao responsável, para: 

1.2.1 Que nas próximas prestações de contas do gestor, sejam 

encaminhados o Relatório e parecer conclusivos emitidos pelo órgão central 

do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os 

elementos previstos no Anexo II, Tabela 6, em atendimento ao Anexo I da IN 

TC nº 34/2015; 
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1.2.2 Que observe o prazo previsto na IN TCEES 36/2016 para a adoção dos 

procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos municípios, conforme 

definidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP; 

1.3 Dar ciência ao interessado;  

1.4 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 11/10/2017 - 35ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e 

Domingos Augusto Taufner (Relator). 

4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti.  

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente  

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI  

Em substituição 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões 
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