
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Tratam os presentes autos das contas anuais apresentadas pelo Senhor Eduardo 

Marozzi Zanotti, prefeito do município de Ibiraçu, exercício financeiro de 2017. 

De acordo com os Relatórios Técnicos (RT) 556/2018 e 161/2019 foram 

constatados indicativos de irregularidade passíveis de citação do gestor responsável. 

Nesse sentido, o Senhor Eduardo Marozzi Zanotti, na época prefeito do município 

de Ibiraçu, foi citado nos termos das DECISÕES SEGEX 657/2018 e 304/2019, bem 

como dos TERMOS DE CITAÇÃO 1202/2018 e 0551/2019, para querendo exercer 

seu direito ao contraditório e à ampla defesa em face dos apontamentos dos 

Relatórios Técnicos. 

Ato contínuo, o gestor apresentou sua defesa que após a análise da área técnica foi 

gerada a Instrução Técnica Conclusiva (ITC) 3781/2019, sendo certo ainda que o 

Ministério Público Especial de Contas acompanhou o entendimento da área técnica 

através do Parecer do Ministério Público de Contas 4533/2019. Da referida ITC 

temos que foram mantidas três irregularidades: 
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i) Utilização de recursos de compensação financeira pela exploração de 

petróleo e gás natural em fim vedado por lei (item 2.3 da ITC 3781/2019); 

ii) Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no balanço 

patrimonial é inconsistente em relação aos demais demonstrativos contábeis 

(item 2.8 da ITC 3781/2019) e; 

iii) Inscrição de restos a    pagar    não    processados    sem    disponibilidade    

financeira suficiente (item 2.9 da ITC 3781/2019). 

 
Ocorre que antes do julgamento o gestor requereu o direito à sustentação oral, 

colacionando aos autos novos documentos e justificativas. 

Assim, face a nova defesa apresentada, foi elaborada, pela área técnica, a 

Manifestação Técnica de Defesa Oral 0010/2020, a qual pugnou pela manutenção 

das irregularidades contidas nas peças anteriores. 

Novamente o Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento da área 

técnica, através do Parecer do Ministério Público de Contas 0897/2020.  

Estando o processo apto para apreciação, decidiu o relator do processo – 

Conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (Voto do Relator 2162/2020) – pela 

manutenção da irregularidade relativa à divergência entre os demonstrativos 

contábeis (item 6.4 do RT 556/2018 e 2.8 da ITC 3781/2019), porém, no campo da 

ressalva; pelo afastamento da irregularidade relativa a inscrição de restos a pagar 

não processados sem disponibilidade financeira (item 7.4.1 do RT 556/2018 e 2.9 

da ITC 3781/2019) e; pela notificação do gestor para que restituísse os valores 

pagos a título de auxílio-alimentação com os recursos dos royalties (item 4.3.2.2 do 

RT 556/2018 e 2.3 da ITC 3781/2019) do petróleo a conta específica, como forma de 

saneamento dos autos. 

Assim, considerando que o gestor juntou documentação eletrônica aos autos 

(Petição Intercorrente 00770/2020-1 e Peça Complementar 22607/2020-1) para 

comprovar o atendimento à Decisão 0797/2020-1, baixaram-se os autos a este NCE 

para análise e instrução. 
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2 DO ATENDIMENTO À DECISÃO 00797/2020-1 

Compulsando o documento eletrônico Peça Complementar 22607/2020-1 

identificamos uma transferência financeira no valor de R$ 208.547,47 – equivalentes 

a 59.442,33 VRTE –, sendo que tal transferência ocorreu com a saída de recursos 

da conta Banestes 3.047.396 (IPVA) para a conta Banco do Brasil 99.019-1 (Fundo 

Especial). 

Assim, entendemos que houve a restituição dos valores pagos a título de auxílio-

alimentação com os recursos dos royalties do petróleo. 

Cabe registrar, ainda, que a data da transferência financeira ocorreu em 27 de 

agosto de 2020. 

 

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

Considerando o teor da Decisão 00797/2020-1; considerando os documentos 

eletrônicos Petição Intercorrente 00770/2020-1 e Peça Complementar 

22607/2020-1, considerando a Manifestação do Ministério Público de Contas 

00055/2021-5; vimos informar que o município de Ibiraçu promoveu, em 27 de 

agosto de 2020, a transferência financeira de R$ 208.547,47 – equivalentes a 

59.442,33 VRTE –, sendo que tal transferência ocorreu com a saída de recursos da 

conta Banestes 3.047.396 (IPVA) para a conta Banco do Brasil 99.019-1 (Fundo 

Especial). Assim, entendemos que o gestor cumpriu com o determinado pelo TCEES 

através da Decisão 00797/2020-1. 

Face o todo exposto, sugerimos o retorno dos autos ao Ministério Público de Contas 

para prosseguimento dos feitos. 

Vitoria/ES, 02 de julho de 2021. 

JOSÉ ANTONIO GRAMELICH 

Auditor de Controle Externo 
Matrícula: 202.871 
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