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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 Anual  de Gestão,  relativa  ao exercício  financeiro  de 2016,  da
Prefeitura de Presidente Kennedy, sob responsabilidade de Amanda Quinta Rangel.
 
A INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA  – ITC 1500/2018-1 ratificou a ocorrência das seguintes
irregularidades apontadas no RELATÓRIO TÉCNICO – 0969/2017-3:

 
Item 3.2.2 - Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos e o valor dos
inventários de bens móveis e imóveis.
Base Legal: arts. 94 a 96 da Lei Federal n. 4.320/64.
 
Item 3.3.1 – Ausência encaminhamento da PCA ao Controle Interno inviabilizando a
emissão de parecer conclusivo sobre a Prestação de Contas Anual.
Base Legal:  arts.  135,  §  4º,  e  138,  §  3º,  do  RITCEES,  art.  5º  da  Res.  TCEES
227/2011, IN TCEES 34/2015.

 
Em razão disso, propugnou a Unidade Técnica pela regularidade com ressalvas das contas, nos
termos do art. 84, inciso II, da LC n. 621/12.
 
Pois bem.
 
Salienta-se que é bastante por si mesmo a fundamentação constante da ITC  1500/2018-1 para a
manutenção dos apontamentos de irregularidade acima descritos, acerca dos quais, embora sem
esgotá-los, tecem-se apenas argumentos adicionais neste parecer, conforme seguem.
 
1. Denota-se da irregularidade constante no item 3.2.2 do RT 0969/2017-3, divergência entre o saldo
contábil dos demonstrativos e o valor dos inventários de bens móveis e imóveis, total falta de zelo do
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gestor quanto à administração dos bens patrimoniais 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
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 divergências desta natureza consubstanciam grave infração à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, uma vez que prejudicam a
correta compreensão da posição orçamentária, financeira e patrimonial do Ente/órgão.
 
No entanto, no caso vertente, compreendeu a unidade técnica que a irregularidade acima não macula a
prestação de contas em sua integralidade.
 
2. Quanto à irregularidade elencada no item 3.3.1 do RT 0969/2017-3, verifica-se ausência de parecer
da unidade central do controle interno em total desrespeito às normas regulamentares.
 
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).
 
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 n. 621/12).
 
Foi omisso o gestor da prefeitura em permitir, em tempo hábil, que o controle interno analisasse a
prestação  de  contas  do  fundo,  ocasionando  a  impossibilidade  de  qualquer  análise  dos  gastos
efetuados,  não se podendo ousar  a  dizer  se as essas contas estão ou não condizentes com os
princípios da Administração Pública, em total ofensa a Constituição da República.
 
Contudo, quanto a esta infração, também entendeu o corpo especializado que ela, de per si, não tem o
condão de conferir a pecha irregularidades às contas, sendo suficiente expedir determinação.
 
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
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1 -  seja a prestação de contas da Prefeitura de Presidente Kennedy julgada REGULAR COM
RESSALVA, com fulcro no art. 84, inciso II, da LC n. 621/12, dando quitação à responsável; e
 
 2 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012, sejam expedidas as determinações propostas
pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia às fls. 12 da ITC.
 
Por fim, com fulcro no inciso III[1] do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem como no parágrafo único[2] 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, 9 de maio de 2018.
 
 
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas
 
 
[1] 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;
[2] 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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