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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo
subscrito, no uso de suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 130 da Constituição Federal c/c
art. 3º, inciso II, da LC n. 451/2008, manifesta-se nos seguintes termos.
 
Trata-se de Prestação de Contas de Anual de gestão, relativa ao exercício financeiro de 2015, da
Prefeitura de Presidente Kennedy, sob responsabilidade de Amanda Quinta Rangel.
 
A MANIFESTAÇÃO TÉCNICA 01014/2017-1 e a INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA 03357/2017-1
ratificaram  a  ocorrência  das  seguintes  irregularidades  apontadas  no  RELATÓRIO  TÉCNICO
00035/2017-1[1]:
 

Item 3.2.2.1 – Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais e
os saldos registrados no balanço patrimonial.
Base Legal: arts. 94 a 96 da Lei Federal n. 4.320/1964.

 
Item 3.3.1 – Emissão do Parecer Conclusivo do Controle Interno sem a apreciação dos documentos
e demonstrativos contábeis em função do não encaminhamento desses à Controladoria Geral.
Base Legal: Arts.5º e 8º da Res. TCEES 227/2011.

 
Em razão disso, propugnou a Unidade Técnica pela regularidade com ressalvas da prestação de
contas em exame, nos termos do art. 84, inciso II, da LC n. 621/2012.

 
Pois bem.
 
Salienta-se  que é  bastante  por  si  mesmo a  fundamentação constante  da  Manifestação Técnica
01014/2017-1 para a manutenção dos apontamentos de irregularidades acima descritos, acerca dos
quais,  embora sem esgotá-los,  tecem-se apenas argumentos adicionais neste parecer,  conforme
seguem.
 
Observa-se que a irregularidade constante no item 3.2.2.1  do  Relatório Técnico 00035/2017-1
(Divergência  entre  os  valores  apurados  no  inventário  anual  dos  bens  patrimoniais  e  os  saldos
registrados no balanço patrimonial) ofende os artigos 94 e 96 da Lei Federal n. 4.320/64, uma vez que
inconsistências dessa natureza não refletem a real situação do município.
 
É  cediço  que  a  escrituração  contábil  deve  ser  efetuada  de  modo  que  proporcione  a  qualquer
interessado, em especial, os órgãos de controle, conhecer da real situação financeira e patrimonial das
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entidades e órgãos públicos, exigência inerente ao dever de prestar contas a que está jungido aquele
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, consoante art.
70 da Constituição Federal.
 
Aduz-se que,  nos termos do art.  94 da Lei  n.  4.320/64,  a  contabilidade deverá manter  registros
analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a
perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.
 
Tais normas visam, portanto, prevenir desfalque ou desvio de bens públicos, sendo indispensável sua
observância para a demonstração da fiel situação patrimonial do Ente Público.
 
Assim,  de regra,  divergências desta natureza consubstanciam grave infração  à  norma legal  ou
regulamentar de natureza contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  ou patrimonial,  vez que
prejudicam  a  correta  compreensão  da  posição  orçamentária,  financeira  e  patrimonial  do
Ente/órgão.
 
No entanto, a Instrução Normativa TC n. 36, de 26 de fevereiro de 2016, em consonância com a
Portaria  STN  n.  548/2015,  concedeu  prazo  até  01/01/2019 para  que  os  municípios  adotem
procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, respectiva
depreciação, amortização, exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável, de modo que, na
espécie, os apontamentos devem ser objeto de ressalva, haja vista a dilação de prazo para a adoção
de medidas corretivas.
 
Lado outro, constata-se no item 3.3.1 do RT 00047/2017-2 a emissão do Parecer Conclusivo do
Controle Interno sem a apreciação dos documentos e demonstrativos contábeis, por parte do município
de Presidente Kennedy.
 
O controle interno pode ser definido como um sistema organizado para controlar os próprios atos dos
órgãos públicos, verificando se as despesas estão alinhadas com os princípios constitucionais da
legalidade, economicidade e finalidade pública.
 
Impõe-se destacar que os responsáveis pelo controle interno têm o dever legal e constitucional de
determinar ao órgão a adoção de medidas corretivas, visando sanar as impropriedades verificadas, sob
pena de responsabilidade solidária (art. 44 da LC nº. 621/12).
 
A Carta de Outubro, nos arts. 70, 74 e seu § 1°, dispensou especial tratamento à gestão das contas
públicas, prescrevendo que os Poderes da República deverão ter sistema de controle interno, com a
finalidade de verificar a legalidade e legitimidade no dispêndio de recursos.
 
Revela-se evidente que o controle interno vem trazer maior lisura e transparência à Administração
Pública, garantindo que os impostos arrecadados e os recursos recebidos sejam aplicados, de forma
eficiente e eficaz, em prol da sociedade.
 
Vale anotar que tal sistema não se revela apenas como um meio de fiscalizar a atuação dos gestores
públicos, mas, também, como uma maneira de auxiliá-los nas suas consecuções administrativas,
garantindo um melhor aproveitamento dos recursos públicos e também preservando a imagem política
do jurisdicionado.
 
Cabe frisar, que incumbe ao controle interno comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto
à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos
órgãos e entidades da administração estadual e municipal (art. 42, inciso II, da LC nº. 621/12).
 
Assevera-se, ainda, que a implantação de um sistema de controle interno revela caráter nitidamente
preventivo,  uma vez  que  evitaria  a  ocorrência  de  numerosas  irregularidades,  muitas  das  quais
ensejaram vultosos danos ao erário.
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Na espécie, contudo, em razão da ausência de constatação de infrações graves na presente prestação
de contas, a falta de manifestação do controle interno não tem o condão, de per si, de macula-la em
sua integralidade.
 
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja a prestação de contas de Amanda Quinta
Rangel  julgada REGULAR COM RESSALVA,  com fulcro no art.  84, inciso II,  da LC n. 621/2012,
dando-se quitação à responsável; bem como, nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
sejam  expedida  as  determinações  propostas  pela  SecexContas  na  Manifestação  Técnica
01014/2017-1.
 
Por fim, com fulcro no inciso III[2] do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem como no parágrafo único[3] do art.
53  da Lei  Complementar  nº  621/12,  reserva-se,  ainda,  este  Parquet  ao  direito  de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento.
 
Vitória, 11 de outubro de 2017.
 
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas
 
[1] Itens numerados conforme RT 00035/2017-1.
[2] Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previstas na Lei Orgânica: [...] III - ter vista
dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras e intervir nas sessões de julgamento, para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato;
[3] Art. 53. São partes no processo o responsável e o interessado, que poderão praticar os atos processuais diretamente ou por intermédio de procurador
regularmente constituído. Parágrafo único. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas terá os mesmos poderes e ônus processuais do responsável e do
interessado, observadas, em todos os casos, as prerrogativas asseguradas em lei.
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