
 

ACÓRDÃO TC- 180/2018 – PLENÁRIO 

 

Processos: 03245/2017-1, 01167/2017-1, 03855/2016-1, 08507/2016-3 

Classificação:  Prestação de Contas Anual de Ordenador 

Exercício: 2016 

UG:   ALES - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

Relator:  Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 

Partes:  Theodorico de Assis Ferraço, João Carlos Lorenzoni, Erick Cabral 

Musso, Enivaldo Euzebio dos Anjos, Raquel Mageste Lessa 

 

Ementa: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2016 – 1) 

REGULAR – 2) QUITAÇÃO – 3) ARQUIVAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN: 

 

I – RELATÓRIO: 

 

Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES, sob a responsabilidade dos Srs. 

Theodorico de Assis Ferraço (Presidente da Mesa Diretora), Enivaldo Euzébio 

dos Anjos (1º Secretário) e João Carlos Lorenzoni (2º Secretário) referente ao 

exercício de 2016. 

 

A documentação foi examinada pela Secretaria de Controle Externo de 

Macroavaliação Governamental – Secex Governo, conforme Relatório Técnico 

00536/2017-8, sugerindo a Citação dos responsáveis, para apresentar justificativas 

e/ou documentos apontados no referido relatório contábil, através da Instrução 

Técnica Inicial 00936/2017-9. 

 

Em atenção aos Termos de Citação, os responsáveis encaminharam os 

documentos e suas justificativas, as quais foram devidamente analisadas pela Área 

Técnica, que elaborou a Manifestação Técnica 01707/2017-9 considerando 
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regulares as contas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

referentes ao exercício de 2016. 

 

Através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 06126/2017-4, o Núcleo de 

Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, opinou pela aprovação das contas 

apresentadas pelos gestores Theodorico de Assis Ferraço, Enivaldo Euzébio dos 

Anjos e João Carlos Lorenzoni, nos seguintes termos: 

 
4. CONCLUSÃO 

Considerando que a questão suscitada na análise do RT 536/2017 

(diferença de R$ 132.957,19, relativa a bens patrimoniais móveis não 

localizados) não questiona a ausência de registro contábil, tampouco 

o desconhecimento do jurisdicionado dessa situação, mas somente a 

causa da diferença; 

Considerando que as demonstrações contábeis apresentadas desde 

o exercício de 2013 evidenciam o fato e as contas de 2013, de 2014 e 

de 2015 foram julgadas regulares conforme o Acórdão TC 1835/2015 

– Plenário, o Acórdão TC 001/2016 – Plenário, e o Acórdão TC 

1002/206 – Plenário, respectivamente; 

Considerando que o jurisdicionado comprovou as providências que 

foram tomadas em tempo pretérito e no exercício atual, com a 

constituição de comissões apuradoras, diligências, etc, registrando o 

lapso temporal da ocorrência do evento (2004) e a data atual (2017): 

13 anos, declarando, desde já, a dificuldade em se apurar a situação, 

bem como a existência de duas hipóteses para o surgimento da 

diferença: ou um erro na migração dos sistemas utilizados, ou 

extravio. 

Considerando que o jurisdicionado se compromete nas próximas 

prestações de contas a apresentar a descrição contábil e patrimonial 

conforme as conclusões a serem obtidas mediante o trabalho da 

Comissão de Sindicância instituída pelo Ato da Mesa Diretora da Ales 

1.604/2017, as quais serão, também, determinantes para adoção de 

posteriores providências e eventuais responsabilizações. 

Considerando, por fim, a insignificante materialidade da questão 

levantada: a diferença apontada, de R$ 132.957,19, equivale a 0,78% 

da conta “Bens Móveis” e 0,0082% do Ativo constante no Balanço do 

exercício de 2013; equivale a 0,74% da conta “Bens Móveis” e 0,1% 

do Ativo constante no Balanço do exercício de 2014; equivale a 

0,84% da conta “Bens Móveis” e 0,1% do Ativo constante no Balanço 

do exercício de 2015; e equivale a 1,92% da conta “Bens Móveis” e 

0,11% do Ativo constante no Balanço do exercício de 2016; 

Propõe-se ao Plenário que a Prestação de Contas Anual da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

relativamente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da 

Mesa Diretora constituída pelo Presidente, senhor Deputado 

Theodorico de Assis Ferraço, e seus respectivos secretários, 
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senhor Deputado Enivaldo Euzébio dos Anjos (1ª Secretário) e 

senhor Deputado João Carlos Lorenzoni (2º Secretário), seja 

considerada, do ponto de vista contábil, REGULAR, conforme 

previsto no artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c 

artigo 161 do Regimento Interno do TCE-ES, aprovado pela 

Resolução TC 261/2013. 

Quanto ao monitoramento relativo ao exercício de 2014 (Processo TC 

4961/2015), recomendando a realização de estudo atuarial com o 

propósito de se mensurar provisão de longo prazo para obrigações 

referentes ao pagamento de benefícios, direitos e vantagens sociais 

do Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais, informamos que 

o seu cumprimento será verificado na PCA do exercício financeiro de 

2017, a ser apresentado ao Tribunal de Contas no ano de 2018, 

conforme análise do item 8.1 do Relatório Técnico 536/2017. 

Quanto ao monitoramento relativo ao exercício de 2015 (Processo TC 

2083/2016), sugere-se considerar atendida a recomendação para 

apresentação do resultado dos trabalhos instituídos pelo Ato nº 

2128/2016 da ALES, conforme análise do item 8.2 do Relatório 

Técnico, certificando-se o seu cumprimento. 

 

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para 

manifestação, o Em. Procurador Luciano Vieira manifestou-se de acordo com o 

Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO: 

 

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, 

portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites 

legais e regimentais. 

 

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da 

Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias 

maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das 

contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e 

coadunam-se com as normas atinentes à matéria. 

 

III – CONCLUSÃO: 

 

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e do Ministério 

Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte 
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minuta de Acórdão que submeto à sua consideração. 

 

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 

Conselheiro Relator 

 

1. ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

1.1. Julgar REGULARES as contas da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, sob a responsabilidade dos Srs. Theodorico de Assis Ferraço 

(Presidente da Mesa Diretora), Enivaldo Euzébio dos Anjos (1º Secretário) e João 

Carlos Lorenzoni (2º Secretário), relativas ao exercício de 2016, nos termos do 

inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação aos 

responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal. 

1.2. Arquivar os autos após as providências de estilo. 

1.3. Dê-se ciência aos interessados. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do Plenário. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos 

Ranna de Macedo (Relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel 

Nader Borges. 

4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti e Marco Antonio da Silva. 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente 
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 CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Relator  

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI  

Em substituição 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição 

Fui presente: 

LUCIANO VIEIRA 

Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões 
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