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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IBIRAÇU – EXERCICIO 2018 – 

PARECER PRÉVIO – REGULAR COM RESSALVAS – 

DEIXAR DE APLICAR A MULTA – ARQUIVAMENTO. 

 

O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO: 

 

I. RELATÓRIO 

Cuidam os presentes autos da Prestação de Conta Anual da Prefeitura Municipal de 

Ibiraçu, referente ao exercício de 2018, sob responsabilidade do Sr. Eduardo Marozzi 

Zantti (01/02 a 31/12/2018) e José Luiz Torres Teixeira Junior (01/01 a 31/01/2018), 

gestores do Município de Ibiraçu, exercícios de 2017. 

No Relatório Técnico – RTC 256/2016 (evento 53), a área técnica apontou indícios 

de irregularidades, originando na Instrução Técnica Inicial - ITI 00392/2019 (evento 

54) para citação da responsável. 
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Em atenção ao Termo de Citação 00701/2019 (evento 56), o responsável 

encaminhou os documentos e justificativas (evento 59), as quais foram devidamente 

analisados pelo Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a 

Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00011/2020 (evento 75), com as seguintes 

considerações: 

 

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. 

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, 
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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: 

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. 

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. 

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, 

o procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, elaborou Parecer Ministerial 

00070/2020 (evento 79), e manifestou-se de acordo com a área técnica.  

Assim, vieram os autos para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação, 

nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

Da análise dos autos, constato que a área técnica, na Instrução Técnica Conclusiva 

00011/2020 (evento 75) e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela 

regularidade com ressalvas da prestação de contas anual, bem como, aplicação de 

multa em decorrência do atraso no envio das contas 

Primeiramente, cabe registrar que a omissão identificada foi sanada em 03/04/2019, 

ou seja apenas 3 dias após da data limite que é de 31/03/2019, conforme 

informado no Relatório Técnico 256/2019. No caso concreto o atraso não 
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acarretou nenhum prejuízo, e o atraso de apenas 3 dias demonstra interesse no 

cumprimento da obrigação. 

Ademais, saliento o disposto nos artigos 20 e 22 do Decreto-lei 4.657, de 4 de 

setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro – LINDB) dispõe 

que, deverá ser observado a situação fática que ensejou o não cumprimento da 

referida lei: 

 

Art. 20 . Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá 
com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as 
consequências práticas da decisão. 

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da 
medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou 
norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. 

 Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão 
considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as 
exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos 
administrados. 

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as 
circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou 
condicionado a ação do agente. 

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a 
gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a 
administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 
antecedentes do agente. 

§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria 
das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. 

 

Verifico da documentação constante dos autos que a análise procedida pela área 

técnica no Relatório Técnico 256/2019 e Instrução Técnica Conclusiva 00011/2020, 

e, posteriormente acompanhada pelo Ministério Público de Contas – Parecer 

00070/2020, mostraram adequada com relação à regularidade com ressalvas das 

contas, razão pela qual acompanho seu posicionamento.  
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III. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Ante o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da área técnica e 

do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado 

aprove a seguinte minuta que submeto à sua consideração. 

 

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto 

Conselheiro Relator 

 

1. PARECER PRÉVIO TC-061/2020: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira 

Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 

1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Ibiraçu 

APROVAÇÃO COM RESSALVAS da Prestação de Contas de gestão, exercício de 

2018, sob responsabilidade do senhor Eduardo Marozzi Zanotti, e pela 

APROVAÇÃO da prestação de contas anual de gestão, exercício de 2018, sob 

responsabilidade do Sr. José Luiz Torres Teixeira Junior, nos termos do art. 132 

inciso I, do Regimento Interno 261/2013; 

1.2. DEIXAR de aplicar a multa prevista no artigo art.135 da Lei Complementar 

621/2012; 

 

1.3. Arquivar os autos após trâmites legais. 

2. Unânime.  

3. Data da Sessão: 07/08/2020 – 16ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara. 

4. Especificação do quórum: 
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4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente/relator), Sebastião 

Carlos Ranna de Macedo e Rodrigo Coelho do Carmo.  

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Subsecretária das Sessões 
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