
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vencimento: 31/12/2020 

 

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual de responsabilidade dos 

Srs. Eduardo Marozzi Zanotti (01/02 a 31/12/2018) e Jose Luiz Torres Teixeira 

Junior (01/01 a 31/01/2018), gestores do Município de Ibiraçu, exercício de 2017. 

 

Constatadas irregularidades, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial 392/2019-2, 

sugerindo citação do responsável pela prestação de contas, de forma a assegurar 

ao prestador o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo observado, portanto, 

o devido processo legal. 

Tendo sido citado, o responsável apresentou a defesa, juntamente com a requisição 

de sustentação oral. Após, os autos vieram a esta unidade técnica para instrução. 

 

 

2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

2.1. Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor 

dos inventários de bens (ITEM 3.3.2 DO RT 256/2019-3) 

 

Base Legal: Art. 105 da lei 4.320/64. 
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Consta do RT 256/2019-3: 

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores 

demonstrados nas contas de estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis. 

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos das demonstrações 

contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2018: 

Tabela 1) Estoques, Imobilizados e Intangíveis                                         Em R$ 1,00 

Descrição 
Balanço Patrimonial  

(a) 

Inventário 

(b) 

Diferença 

(a-b) 

Estoques 121.625,02 121.625,02 0,00 

Bens Móveis 6.548.452,12 6.548.452,12 0,00 

Bens Imóveis 16.321.925,71 2.211.521,38 14.110.404,33 

Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Processo TC 08766/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 

Conforme divergências demonstradas na tabela anterior, verifica-se que o valor 

inventariado dos bens imóveis não foi devidamente evidenciado em sua respectiva 

conta contábil do Balanço Patrimonial. 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 imóveis e 

os valores registrados na contabilidade. 

Vale destacar que o presente indicativo de irregularidade já fora apontado quando 

da análise da PCA 2017 (Processo TC 3743/2018) e o Termo Circunstanciado dos 

Bens Imóveis (TERIMO) bem como o relatório do controle interno (RELUCI) 

apontam tal divergência e afirmam que a mesma se deu pelo fato de a Comissão de 

inventários, instituída pela Portaria 18877/2018, não ter realizado o inventário de 

bens imóveis. 

Pelo exposto, sugere-se citar o gestor responsável para apresentação das 

justificativas cabíveis tendo em vista a não realização do inventário de bens imóveis 

no exercício, conforme determina a legislação. 
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JUSTIFICATIVA: Segue abaixo reprodução das justificativas: 
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ANÁLISE: 

Conforme alega o defendente, a prefeitura de Ibiraçu ainda se encontra em fase de 

levantamento de todos os bens imóveis pertencentes ao município. Informa também 

que grande parte da divergência apontada tem origem em gestões anteriores, que 

não registraram no sistema de patrimônio os valores incorporados à contabilidade. 

Acrescenta que a Prefeitura de Ibiraçu não está medindo esforços para concluir os 

trabalhos de identificação dos bens imóveis. Ressalta também que o município se 

encontra dentro do prazo limite para a realização do inventário físico, nos termos do 

item 7 do anexo único da IN 036/2016, alterada pela IN 048/2018. 
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De fato, conforme IN 36/2016, o prazo para reconhecimento, mensuração e 

evidenciação de bens móveis e imóveis foi alterado para o final do exercício de 

2019, enquanto que a obrigatoriedade dos registros passará a ser cobrada a partir 

de 01/01/2020.  

Verifica-se, contudo, que o dispositivo citado não elide a obrigatoriedade de as 

unidades gestoras municipais evidenciarem os bens que já foram inventariados, 

tampouco da necessidade de realização de inventário (art. 96 da Lei 4.320/1964) e 

que, por isso, devem compor o seu patrimônio. As declarações apresentadas pelo 

gestor para justificar a divergência apontada indicam que nem todos os bens 

compõem o inventário.  

Não obstante, considerando que a consistência das informações contábeis está 

diretamente ligada à eficiência da identificação dos valores dos bens cadastrados no 

sistema de inventário patrimonial, tem-se que a equiparação das informações do 

sistema contábil e de inventário encontram-se interligadas a um processo de 

identificação de ativo cujo prazo ainda não expirou. 

Assim, propomos considerar o item passível de ressalva e determinar ao gestor que 

seja observado rigidamente o prazo delineado na IN 36/2016, o qual será 

considerado na análise da PCA 2019. 

 

2.2. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, BEM COMO 

AUSÊNCIA DE CÓPIAS DOS ATOS QUE AUTORIZARAM OS 

CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO 

PROCESSADOS (Item 3.3.3 do RT 256/2019-3) 

Base Legal: Artigos. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a 105 da Lei Federal 

4320/1964; 

Consta do RT 256/2019-3: 

Da análise do Balanço Orçamentário, verifica-se que foram cancelados restos a 

pagar processados (R$ 62.592,50) e não processados (R$ 105.750,10) num total de 
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R$ 168.342,60. Contudo, não foram encaminhadas cópias dos atos que autorizaram 

os referidos cancelamentos. 

É importante destacar ainda que, a condição de “processados” indica que as 

despesas já foram liquidadas, ou seja, já foi verificado o direito adquirido pelo credor, 

tendo por base os títulos e documentos comprobatórios das respectivas obrigações 

a serem pagas pelo Município. Assim, essas obrigações se refletem como reais em 

razão do cumprimento do implemento de condição estabelecido em contrato, 

convênio ou lei. 

Pelo exposto, sugere-se citar o gestor responsável para apresentar justificativas 

acompanhadas de documentos de prova, quais sejam, as cópias dos respectivos 

atos que autorizam os cancelamentos de restos a pagar. 

 

JUSTIFICATIVA: Segue abaixo reprodução das justificativas apresentadas: 

 

ANÁLISE: 

7/22Produzido em fase anterior ao julgamento

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: E37D8-6D48F-8A408



 

Segundo o defendente, os Restos a Pagar Processados foram cancelados em 

função de sua prescrição. E quanto aos Restos a Pagar Não Processados, o mesmo 

afirma que são passíveis de cancelamento, independente de prescrição. 

De fato, o Decreto Federal 20.910/1932, determina que serão considerados 

prescritas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Município, ao 

completarem cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram. 

Assim, tendo os RPP alcançando os critérios para prescrição, o município deve 

cancelá-los. Quanto aos RPNP, tendo sido constatada a pouca possibilidade de sua 

liquidação, ficam também aptas a serem canceladas. 

O defendente também encaminhou cópia do Decreto 5564/2018, autorizando o 

cancelamento dos montantes de R$ 62.592,50 (Restos a Pagar Processados) e R$ 

105.750,10 (Restos a Pagar Não Processados), tendo em vista a prescrição das 

dívidas passivas com cinco anos de registro. 

Diante do exposto, somos por sugerir o afastamento da irregularidade. 

 
 

 
2.3. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS EM ATRASO 

(ITEM 3.4.1 DO RT  256/2019-3) 

Base Legal: art. 40 da CR  

Consta do RT 256/2019-3: 

De acordo com o item 1.2.8 do Relatório do Controle Interno, até a data de 

elaboração do relatório não foi enviado ao controle interno documentos que 

comprovassem a cobrança dos recolhimentos previdenciários ao RPPS em atraso. 

Desta forma, sugere-se citar o gestor responsável para apresentar os documentos e 

razões de justificativas que julgar necessários. 
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JUSTIFICATIVA: Segue abaixo reprodução das justificativas: 
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ANÁLISE:  

Segundo declara o defendente, inexistem pendências de recolhimento de 

contribuições previdenciárias ao Instituto Próprio de Previdência. Informa também 

que foi solicitado ao IPAS, mediante ofício PMI/FINANÇAS nº 097/2019, de 

09/07/19, a realização de levantamento de possíveis pagamentos intempestivos 

ocorridos durante o exercício de 2018. Ocorre que não foi encaminhado junto à 

defesa, nenhuma informação produzida pelo IPAS, em relação ao levantamento 

solicitado pela Secretaria de Finanças da Prefeitura. 

Contudo, não é possível, apenas com base nas informações provenientes do 

Relatório de Controle Interno, inferir acertadamente se houve, de fato, no exercício 

de 2018, atraso ou ausência de recolhimentos de contribuições previdenciárias ao 

Instituto Próprio de Previdência. Quanto à ausência de recolhimentos, a análise 

realizada no item 3.5 do RT 256/2019 não demonstra evidências nesse sentido, ao 

contrário, as evidências são de que houve o pagamento. Assim, somos pelo 

acolhimento das justificativas, acrescentado que a regularidade do pagamento de 

contribuições previdenciárias faz parte do escopo de análise (Res. 297/2016). 
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2.4. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES (ITEM 3.4.2 DO RT  256/2019-

3) 

 

Consta do RT 256/2019-3: 

De acordo com o item 1.5.2 do Relatório do Controle Interno, verifica-se a ausência 

de segregação de funções na Prefeitura Municipal. 

Vale destacar que o controle interno já havia apontado este indicativo de 

irregularidade quando da análise da PCA 2017, conforme evidenciado no RELUCI 

(Processo TC 3743/2018), que sua resolução já se encontrava em andamento. 

Desta forma, sugere-se citar o gestor responsável para apresentar os documentos e 

razões de justificativas que julgar necessários 

JUSTIFICATIVA:  
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ANÁLISE: 

Segundo alega o defendente, não houve ausência de segregação de funções, mas 

sim exercício de funções gratificadas por servidores efetivos. Esclarece também que o 

Ministério Público Estadual determinou o arquivamento integral da Manifestação 

Técnica nº 2019037256, reconhecendo que foi observado o princípio da segregação 

de funções. 

De fato, conforme documento de “Promoção de arquivamento” do Ministério Público 

Estadual, datado de 06/08/2019, cuja cópia foi anexada aos autos, como peça 

complementar nº 22410/2019, item 70, a atuação das servidoras, relacionadas na 

Manifestação nº 2019037256, observou as normas que preceituam a Administração 

Pública. Assim, o Ministério Público indeferiu a instauração de procedimento 

preparatório e/ou Inquérito civil, determinando o arquivamento integral da Notícia de 

Fato no âmbito da Promotoria de Justiça. 

Portanto, diante do exposto, somos por sugerir o afastamento da irregularidade. 

 

2.5. SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO (ITEM 3.4.3 DO RT  256/2019-3) 

 

Consta do RT 256/2019-3: 

De acordo com o item 2.6.1 do Relatório do Controle Interno, verifica-se que existem 

servidores em desvio de função. 
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Desta forma, sugere-se citar o gestor responsável para apresentar os documentos e 

razões de justificativas que julgar necessários. 

JUSTIFICATIVA:  

Segue reprodução da defesa: 
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ANÁLISE: 

Segundo alega o defendente, não houve desvio de função promovido pela prefeitura, 

mas sim nomeação de servidora para exercer cargo de confiança com atribuição de 

chefia e assessoramento, motivo pelo qual o Ministério Público Estadual determinou o 

arquivamento integral da Manifestação Técnica nº 2018024135.  

De fato, conforme documento de “Promoção de arquivamento” do Ministério Público 

Estadual, datado de 30/08/19, cuja cópia foi anexada aos autos, como peça 

complementar nº 22412/19, item 72, não há qualquer vedação à nomeação da 

servidora Maria Lúcia Scarpatti Prata, para exercer cargo de confiança com atribuição 

de chefia e assessoramento. Assim, o Ministério Público indeferiu a instauração de 

procedimento preparatório e/ou Inquérito civil, determinando o arquivamento integral 

da Notícia de Fato no âmbito da Promotoria de Justiça. 

Portanto, diante do exposto, somos por sugerir o afastamento da irregularidade. 

 

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

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

Municipal de Ibiraçu, exercício de 2018, formalizada de acordo com a IN 43/2017, e 

conforme escopo definido na Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores. 

Apontados indicativos de irregularidades no RT 256/2019-3, assegurou-se ao 

responsável indicado o direito ao contraditório e à ampla defesa, observado, 

portanto, o devido processo legal. 
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Devidamente citado, o Senhor Eduardo Marozzi Zanotti apresentou justificativas com 

documentação de suporte, em resposta ao Termo de Citação 701/2019-6, as quais 

foram acolhidas para regularizar os apontes 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 do RT 

256/2019-3. 

Da análise efetuada remanesceu passível de ressalva o item 2.1. Divergência entre 

o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens 

(ITEM 3.3.2 DO RT 256/2019-3). 

Diante do exposto e do que consta dos autos, submete-se à consideração superior a 

seguinte proposta de encaminhamento: 

Julgar REGULAR COM RESSALVA a prestação de contas anual de gestão do 

Senhor Eduardo Marozzi Zanotti, e REGULAR a prestação de contas anual do Sr. 

Jose Luiz Torres Teixeira Junior, no exercício das funções de ordenadores de 

despesas da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, no exercício de 2018, na forma do 

artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012; 

Exclusivamente para fins do disposto na Decisão Plenária TC-13/2018, que dispõe 

sobre a aplicação no âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação de tese 

jurídica de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso 

Extraordinário nº 848.826/DF, emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO COM 

RESSALVA da prestação de contas anual de gestão, exercício de 2018, de 

responsabilidade do Senhor Eduardo Marozzi Zanotti, e pela APROVAÇÃO da 

prestação de contas anual de gestão, exercício de 2018, do Sr. Jose Luiz Torres 

Teixeira Junior, objetivando instrumentalizar o julgamento, pela Câmara Municipal de 

Ibiraçu, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 

de maio de 1990. 

Propõe-se ainda: 

1. A aplicação de sanção por multa ao responsável, tendo em vista o atraso no 

envio da presente prestação de contas, nos termos do art. 135 da Lei 

Complementar 621/2012. 

2. Recomendar que seja observado rigidamente o prazo delineado na IN 

36/2016, referente ao reconhecimento, mensuração e evidenciação de bens 

móveis e imóveis, o qual será considerado na análise da PCA 2019. 
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Vitória – E.S, 08 de Janeiro de 2020. 
 
 

 

RAYMAR ARAUJO BELFORT 

Auditor de Controle Externo 
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