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1. Dos fatos 

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Presidente 

Kennedy, referente o exercício de 2016, cuja responsabilidade pela gestão dos atos 

administrativos, financeiros, orçamentários e patrimoniais coube ao agente apontado 

na inicial. 

2. Da prestação de contas anual 

2.1 Descumprimento do prazo de envio da Prestação de Contas Anual. (Item 2.1 

do RT nº 969/2017) 

Base normativa: Art. 139, Resolução TC 261/2013 

Dos Fatos: 

A análise efetuada no RT 969/2017 apontou que a Prestação de Contas foi 

encaminhada ao TCEES em 17/04/2017, portanto fora do prazo regimental 

estabelecido pela Resolução TC 261/2013. Assim, foi sugerida a citação do 

responsável para que apresentasse justificativas pelo atraso no envio. 

Da justificativa: 

Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte justificativa (Defesa justificativa 

309/2018-3) acompanhada de documentos (Peça complementar 4954/2018-2) 
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Da Análise da Justificativa 

O artigo 139 da Resolução TC 261 de 04 de junho de 2013 dispôs que os processos 

de prestações de contas deverão ser encaminhados anualmente até o dia 31 de 

março do exercício seguinte, salvo disposição legal ou regulamentar em contrário. 

Excepcionalmente para o exercício de 2016 foi considerando como o dia 07/04/2017 o 

prazo final de entrega da Prestação de Contas Anual. 

Consultando-se o Sistema CidadES verifica-se que a Prestação de Contas foi 

entregue no dia 17/04/2017, portanto fora do prazo. 

 

Em consulta ao sistema CidadES, verificou-se que a primeira tentativa de entrega da 

presente PCA deu-se apenas em 30/03/2017. Entretanto, quanto às prestações de 

contas bimestrais de 2016, verificou-se que o mês 14 foi homologado em 07/02/2017. 

Desta forma, embora o encaminhamento da PCA de 2016 não estava, em nível de 

sistema CidadES, atrelada à da Prestação de Contas Bimestral, presume-se que a 

contabilização foi feita tempestivamente pela administração.  
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Diante do exposto, em que pese tecnicamente ter ocorrido um descumprimento 

normativo, entende-se que o gestor não deve ser apenado, tendo em vista que os 

problemas relacionados ao Sistema Contábil do Município não foram ocasionados por 

ele. Assim, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado no item 2.1 do 

RT 969/2017. 

2.2 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor 

dos inventários de bens móveis e imóveis (item 3.2.2 do RT 969/2017) 

Base normativa: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64. 

Dos fatos 

A análise efetuada no RT 969/2017 apontou, conforme tabela 14, a seguinte situação 

para os bens patrimoniais: 

Tabela 14: Estoques, imobilizados e Intangíveis                                                     em R$ 1,00 

Descrição Balanço Patrimonial (a) Inventário (b) Diferença (a-b) 

Estoques 1.719.930,54 1.719.930,54 0,00 

Bens Móveis 27.346.137,40 24.948.372,93 2.397.764,47 

Bens Imóveis 114.542.041,07 84.051.298,09 30.490.742,98 

Bens Intangíveis 197.308,40 197.308,40 0,00 

Fonte: Processo TC 05172/2017-8 - Prestação de Contas Anual/2016 

Conforme divergência demonstrada na tabela, verifica-se que o valor inventariado de 

bens móveis e imóveis não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta 

contábil. Tal situação pressupõe 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, motivo pelo qual 

foi sugerida a citação do responsável, para que apresentasse os documentos e 

razões de justificativas que julgasse necessárias. 

Da justificativa 

Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte justificativa (Defesa justificativa 

309/2018-3) acompanhada de documentos (Peça complementar 4954/2018-2) 
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Da análise da justificativa 

Conforme justificativas descritas acima, o gestor apresentou, através da Peça 

Complementar 4954/2018-2 informações adicionais com esclarecimentos prestados 

pela comissão permanente de bens móveis e imóveis sobre a situação patrimonial 

desses bens. 

Quando aos bens móveis, a comissão permanente esclarece que até o ano de 2009 

não havia separação entre os bens da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde. 

Diante desse cenário, o setor de patrimônio concluiu o levantamento dos bens 

iniciado no ano de 2014 e concomitantemente foi realizado o cadastramento dos 

mesmos no sistema de patrimônio, identificada sua localização e elaborado termo de 

responsabilidade. Por fim a comissão informa que no exercício de 2017 a divergência 

foi regularizada, tendo os bens móveis passado por um processo de inventário e 

depreciado conforme vida útil, estado de conservação e valor justo. 

De fato, consultando-se o Processo TC 3564/2018, que trata da Prestação de Contas 

Anual do exercício de 2017 da Prefeitura de Presidente Kennedy, verifica-se que não 

há divergência entre inventário e registro contábeis. Ressalta-se que tal Prestação de 

Contas ainda será analisado por esta Corte de Contas. 

Com relação aos bens imóveis, a mesma comissão permanente esclarece que muitos 

bens ainda não foram incorporados ao patrimônio público, ressalta a complexidade 
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das ações a serem realizadas para regularização das diferenças entre contábil e 

físico, mas finaliza informando que tais diferenças seriam regularizadas no decorrer 

do exercício de 2018. Consultando-se o Processo 3564/2018, mencionado 

anteriormente, verifica-se que a divergência de R$ 30.490.742,78, existente no 

exercício em análise, permaneceu no exercício de 2017. 

Concluindo os esclarecimentos, o gestor argumenta que os procedimentos em curso 

para regularização do patrimônio do munícipio encontram-se dentro do prazo previsto 

na Instrução Normativa TC 036/2016. 

Antes de adentrarmos no mérito deste indicativo, vamos revisitar a legislação 

aplicável ao tema, no âmbito do TCEES. De acordo com a IN 36, de 23 de fevereiro 

de 2016, os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais 

aplicáveis ao Estado e aos municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548, de 24 

de setembro de 2015, passarão a viger de acordo com o Anexo Único da referida 

Instrução Normativa. 

Nesse sentido, de acordo com o item 07 do Anexo Único, o prazo para preparação de 

sistemas e outras providências de implantação nos municípios para reconhecimento, 

mensuração, evidenciação, com respectivas depreciação, amortização e exaustão 

dos bens móveis e imóveis é até 31.12.2018. Já o prazo que institui a obrigatoriedade 

dos registros contábeis é a partir de 01.01.2019 no âmbito municipal. 

Entretanto, os dispositivos citados não elidem a obrigatoriedade de os municípios 

evidenciarem os bens que já foram inventariados, tampouco da necessidade de 

realização de inventário (art. 96 da Lei 4320/64) e, por isso, devem compor o ativo 

imobilizado do ente. No caso em concreto, temos que o município em análise 

apresentou uma situação de descontrole parcial dos seus bens móveis e imóveis. 

Assim, entendemos que este fato é de natureza grave, e, portanto, deverá ser 

considerado no julgamento dos atos de gestão do prefeito. Nesse sentido, vimos 

opinar no sentido de manter o indicativo de irregularidade apontado no item 3.2.2 do 

RT 969/2017. 

Em que pese tal opinião, reconhece-se que o gestor vem adotando as medidas 

necessárias ao acerto da irregularidade apontada. De outra parte, não nos parece 
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haver dano real ao erário, bem como favorecimento próprio ou de terceiros na 

situação apontada. Nesse sentido e, considerando o disposto no artigo 162 da 

Resolução TC 261/2013, vimos sugerir que a irregularidade apontada seja 

considerada passível de ressalva, tendo em vista os prazos de adequação previstos, 

bem como que seja expedida determinação para que o responsável adote as medidas 

necessárias para evidenciar os bens do imobilizado observando-se as Normas 

Brasileiras de Contabilidade e a IN 36/2016. 

2.3 Ausência de encaminhamento da PCA ao Controle Interno inviabilizando a 

emissão de parecer conclusivo sobre a Prestação de Contas Anual (item 3.3.1 do 

RT 969/2017) 

Base normativa: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º da Res. TCEES 

227/2011, IN TCEES 34/2015. 

Dos fatos 

De acordo com o RT 969/2017 a Prestação de Contas Anual não foi analisada pelo 

Controle Interno em função deste não ter recebido os documentos que a integram, 

sugerindo assim a citação do responsável para apresentasse justificativas quanto à 

ausência de tomada de medidas necessárias e suficientes para o envio da prestação 

de contas ao controle interno, que inviabilizaram a emissão do parecer conclusivo. 

Da justificativa 

Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte justificativa (Defesa justificativa 

309/2018-3) acompanhada de documentos (Peça complementar 4954/2018-2) 
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Da análise 

O Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno encaminhado na Prestação de 

Contas, através do arquivo 02_RELUCI_229.pdf, apresenta o seguinte conteúdo: 
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Observa-se da leitura do parecer conclusivo que apesar o Controle Interno considerou 

a Prestação de Contas Anual formalmente adequada, mas absteve-se de emitir 

opinião sobre os registros e demonstrações contábeis, balancetes financeiros e 

orçamentários e demais documentos que demandam conhecimento contábil, tendo 

em vista a ausência de habilitação profissional e competência técnica da Controladora 

Geral e ainda, não ter recebido integralmente os documentos e arquivos que compõe 

a Prestação. 

Citado a apresentar medidas administrativas que por ventura tenha tomado para 

suprimir as deficiências relatadas no parecer, o gestor encaminhou em sua defesa 

uma manifestação da Controladora Geral do Munícipio.  

Em sua manifestação a Controladora traz alguns esclarecimentos destacando-se os 

seguintes: 
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Em que pese reconhecer-se o importante e valoroso trabalho realizado pela nobre 

Controladora Geral do Município de Presidente Kennedy, no item em questão não se 

está a discutir os atos praticados pela Controladora Geral em sua gestão a frente do 

Controle Interno. Questiona-se a atuação do Chefe do Executivo, na pessoa da Sra. 

Amanda Quinta Rangel, quanto à iniciativa de adotar medidas para sanar as 

deficiências constantes no Relatório do Controle Interno.  

Dentre as deficiências destaca-se a afirmação da Controladora Geral de não possuir 

habilitação profissional e competência técnica, necessárias para emitir opinião sobre 

os demonstrativos contábeis e demais documentos correlatos. Ainda, conforme 

Relatório (arquivo 02_RELUCI_229) o quadro de pessoal do Controle Interno se 

limitava a Controladora Geral, não existindo nenhum outro servidor no setor e que, 

apesar da criação, através da Lei Municipal 1.039/2012, de 04 cargos de Auditor 

Municipal até o término do exercício de 2016 o concurso para provimento dessas 

vagas não tinha sido realizado. 
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Compulsando-se as justificativas e documentos apresentados pelo gestor, verifica-se 

que não há a comprovação da adoção de medidas com o intuito de permitir o 

funcionamento adequado do Controle Interno, principalmente no que diz respeito ao 

provimento de quadro de pessoal, com qualificação técnico profissional adequada 

para o cumprimento das atribuições legais e constitucionais inerentes ao Controle 

Interno. 

Diante do exposto, considerando a não comprovação das medidas adotadas pelo 
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gestor, sugere-se manter o indicativo de irregularidade apontado no item 3.3.1 do RT 

969/2017, porém passível de ressalva e determinação visando o atendimento dos 

requisitos da Resolução TCEES 227/2011 e da IN TCEES 43/2017. 

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de 

Presidente Kennedy, exercício de 2016, formalizada de acordo com a IN TCEES 

34/2015 e instruída de acordo com o escopo definido na Resolução TC 297/2016 e 

alterações posteriores. 

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 

RESSALVA as contas da Sra. Amanda Quinta Rangel, gestor responsável no 

exercício de 2016, conforme dispõem o art. 162 da Resolução TCEES 261/2013 e o 

inciso II, do art. 84, da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção das 

seguintes irregularidades: 

 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o 

valor dos inventários de bens móveis e imóveis (item 3.2.2 do RT 

969/2017); 

 Ausência de encaminhamento da PCA ao Controle Interno 

inviabilizando a emissão de parecer conclusivo sobre a Prestação de 

Contas Anual (item 3.3.1 do RT 969/2017); 

Opina-se, ainda, que se determine ao atual gestor que tome as medidas necessárias 

e suficientes ao atendimento dos requisitos da Resolução TCEES 227/2011 e IN 

TCEES 43/2017, bem como IN TCEES 36/2016. 

Vitória, 04 de maio de 2018. 

CESAR AUGUSTO TONONI DE MATOS 

Auditor de Controle Externo 
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