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 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO - ALES – EXERCÍCIO DE 2017 – 

REGULAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR. 

 
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

 

1. RELATÓRIO 

 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 

2017, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo - ALES, sob a 

responsabilidade dos Srs. Erick Cabral Musso (Presidente da Mesa Direto), Raquel 

Lessa (1º Secretária), e Enivaldo Euzébio dos Anjos (2º Secretário). 

 
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou o Relatório 

Técnico RT nº 649/2018-6, e a Instrução Técnica Inicial ITI nº 769/2018-6, opinando 

pela citação dos Srs. Erick Cabral Musso (Presidente da Mesa Direto), Raquel Lessa 

(1º Secretária), e Enivaldo Euzébio dos Anjos (2º Secretário), para que apresentassem 

em 30 dias, improrrogáveis, as justificativas acerca do indício de irregularidade 

mencionado a baixo:  

 

Descrição do achado Responsável 

7.1.3 Inscrição de Provisão de Longo Prazo em 

desacordo com Relatório de Avaliação Atuarial. 
 

Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 85 e 89. 

Erick Cabral Musso 

 
Raquel Lessa 

 

Enivaldo Euzébio dos 
Anjos 
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Descrição do achado Responsável 

8.1 Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), 

relativos a perdas involuntárias de bens móveis, sem 
documentação de suporte. 
 

Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96. 

8.2 Inscrição de saldo relativo a perdas ou danos em 
conta de diversos responsáveis em apuração, sem 

documentação de suporte. 
 

Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96. 

8.3 Ausência de apuração dos responsáveis pelo saldo 
relativo a Inconsistências Patrimoniais lançadas no 

exercício de 2004. 
 

Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96; Decreto Estadual 

1.110-R/2002, art. 78; Ato n. 800 (DPL de 15/04/2005), 
art. 45. 

 

Ato contínuo, a citação dos referidos indícios de irregularidade foi acolhida pela 

Decisão Monocrática nº 1932/2018-1, tendo sido apresentadas as justificativas, 

conforme Defesa/Justificativa nº 194/2019-6.  

 

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a 

Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 1182/2019-5, opinando pelo julgamento 

REGULAR, das contas sob responsabilidade dos gestores supracitados.  

 

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, em Parecer 1484/2019-2 da 

lavra do Procurador Especial de Contas, Dr. Luciano Vieira, anuiu aos argumentos 

fáticos e jurídicos delineados pela Área Técnica. 

 

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO  

 

 O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências 

previstas nos artigos 31, § 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a 75 da 

Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, 

de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos 

atos de gestão dos ordenadores de despesas e administradores públicos em geral, 
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refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, 

traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela 

regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas. 

 

Analisando minuciosamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente 

instruído, considerando o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais, 

havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 

 

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas em 

29 de março de 2018, ou seja, sendo observado o prazo regimental. 

 

No entanto, foram constatados pela equipe técnica os seguintes indícios de 

irregularidade que merecem a análise detida, quais sejam: 

 

2.1 Inscrição de Provisão de Longo Prazo em desacordo com Relatório de 

Avaliação Atuarial. 
 

Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 85 e 89. 

 

Consoante relatado no Relatório Técnico 649/2018-6, no que tange ao arquivo 

FOLRPPS02, foi constatada a ocorrência de despesa com pessoal inativo e 

pensionistas no período analisado, em decorrência da Lei 4.541, de 16 de julho de 

1991, que extinguiu o Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais, igualmente 

transferindo para a Assembleia Legislativa a incumbência do pagamento de benefícios, 

direitos e vantagens dos associados, beneficiários, bem como pensionistas do Instituto 

extinto. 

 

Apontou o citado relatório que na PCA/2014 foi indicado que seria necessário a 

realização de estudo atuarial com o objetivo de mensurar a respectiva provisão de 

longo prazo e seu registro no Balanço Patrimonial, tendo em vista o princípio da 

competência e outras normas de contabilidade aplicadas ao setor público, de acordo 

com recomendação do Plenário, por meio do Acórdão TC- 001/2016 de 26/01/2016. 
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Em Nota Explicativa ao Balanço Patrimonial (arquivo BALPATN03), foi trazida a 

seguinte informação: 

 

 

 

[...] 

 

 

 

Deveras, a análise do Balanço Patrimonial enfatiza o registro de provisão de longo 

prazo na monta de R$ 83.020.914,45, que se deu por meio da Nota Patrimonial 

n. 2017NP00953, a seguir reproduzida: 
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Número do Documento Data de Emissão

2017NP00953 29/12/17

Item Patrimonial Classificação 

Complementar

Valor

4837 - COMPLEMENTAÇÃO DE 

APOSENTADORIA

4589 - Registro da Provisão em contrapartida de 

Ajuste de Ex. Anteriores

83.020.914,45

 

Impresso por André Lúcio 

Rodrigues de Brito em 14/09/18 às 
Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo /  SEFAZ-ES

Emit ido/contabilizado por Waldeir da Silva Santos em 10/01/18 às 09:51.

Impresso por André Lúcio Rodrigues de Brito em 14/09/18 às 14:59.

Registro inicial da Provisão de Longo Prazo relativa à obrigação para pagamento dos benefícios, direitos e vantagens dos associados, beneficiários 

e pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais -IPDE cuja obrigação de Pagamento é da Assembleia Legislativa do 

Estado do ES, Lei nº 4.541/91,  conforme Relatório de Avaliação Atuarial, sendo R$ 67.392.076,37 (Aposentadorias e Pensões), R$ 15.357.751,33 

(Pecúlio) e R$ 271.086,75 (Auxílio Funeral), Processo nº 16.1370.

Emitente

Ordenador de Despesa Usuário

10120719797 - ERICK CABRAL MUSSO Waldeir da Silva Santos

Itens

Tipo Patrimonial Operação Patrimonial

Provisões Matemáticas do RPPS e Complementação de 

Aposentadoria

Observação

010101 - ALEES

Detalhamento

UG Favorecida

Processo 161370

Governo do Estado do Espírito Santo

Nota Patrimonial

Identificação

Unidade Gestora

 

 

Na análise do Relatório de Avaliação Atuarial, incluído por ocasião da retificação do 

arquivo BALPATN, foram identificados valores alusivos à pecúlio e auxílio funeral de 

diversos dos provisionados, como pode-se observar a seguir:  

 

 

Finalmente, apontou a equipe técnica que  os registros contábeis relativos ao Instituto 

de Previdência dos Deputados Estaduais deveriam estar lançados em UG própria, 

dissociado do patrimônio da ALE, o que contraria o artigo 19, I da  Orientação 

Normativa n. 02/2009 do Ministério da Previdência Social – MPS1. 

 

Em sede de defesa os responsáveis apresentaram de forma conjunta, as mesmas 

alegações, esclarecendo que encaminhou o Relatório de Avaliação Atuarial, mediante 

arquivo digital chamado NOTEXP02.pdf e que  o Balanço Patrimonial da Assembleia 

Legislativa do Estado do ES encerrado em 31 de dezembro de 2017 destaca o saldo 

de R$ 83.020.914,45 referente à Provisão de Longo Prazo concernente à obrigação 

para quitação dos benefícios, direitos, bem como vantagens dos associados, 

beneficiários e pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Deputados 

Estaduais - IPDE o qual obrigação de pagamento é da Assembleia Legislativa do 

                                                 
1
 Art. 19. Para a organização do RPPS devem ser observadas as seguintes normas de contabilidade: 

I - a escrituração contábil do RPPS, ainda que em extinção, deverá ser distinta da mantida pelo ente federativo; 
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Estado do ES, Art. 2° da Lei n° 4.541/91. Tal provisão foi contabilizada por meio de 

Nota Patrimonial n° 2017NP00953 e é composta por três provisões, quais sejam: 

 

• Provisão para aposentadorias e pensões: R$ 67.392.076,37; 

• Provisão para pagamento de Pecúlio: R$ 15.357.751,33;  

• Provisão para pagamento de Auxílio Funeral: R$ 271.086,75. 

 

Ainda, esclareceram que a quantia da Provisão para aposentadorias e pensões de R$ 

67.392.076,37 foi auferido da página 13 do Relatório de Avaliação Atuarial. Tal valor 

corresponde à projeção atuarial anual apresentada no Anexo I que foi trazida a valor 

presente conforme explicitado na alínea (a) do item 5 - oriundos da Avaliação Atuarial 

do Relatório de Avaliação Atuarial (página 11 do arquivo NOTEXP02.pdf). No que diz 

respeito aos valores da Provisão de pagamento de Pecúlio de R$ 15.357.751,33, 

igualmente da Provisão de pagamento de Auxílio Funeral: R$ 271.086,75, informaram 

que tais valores foram extraídos da Projeção demonstrada no Anexo I – Projeção 

Atuarial, conforme página 15 do arquivo NOTEXP02.pdf. Esse anexo exibe os valores 

projetados anualmente de quitação de pecúlio e auxílio funeral para o período de 2017 

a 2030. 

 

O quadro abaixo foi obtido do Relatório de Avaliação Atuarial (página 13 do arquivo 

NOTEXP02.pdf) e citado no Relatório Técnico n° 00649/2018-6 do TCEES, aponta os 

valores projetados de Pecúlio e Auxílio Funeral somente para o ano de 2017, que 

consistem em Provisão para aposentadorias e pensões de R$ 67.392.076,37, Provisão 

para pagamento de pecúlio R$ 15.537.751,33 e Provisão para pagamento de Auxílio 

Funeral de R$ 271.086,75. 

 

Já com relação ao item (b), o qual se refere à ausência de escrituração contábil do 

IPDE difere-se da mantida pela ALES e esclareceram que a Lei n° 4.541 de 16/07/1991 

artigo 1°, extinguiu o Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais e no artigo 2°, 

transferiu o ônus do pagamento dos benefícios, direitos e vantagens aos associados, 

beneficiários e pensionistas para a Assembleia Legislativa do Estado do ES. 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 27CE9-F04E7-04458



  
 

ACÓRDÃO TC-623/2019 
lm/fbc 

 

 

Quanto a IN TC nº 43 de dezembro de 2017 em seu artigo 3º, item VII, conceitua a UG 

como "unidade que realiza atos de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de 

controle, cujo titular está sujeito ao envio de remessa de dados nos termos desta 

Instrução Normativa, ou a prefeitura municipal, no caso de UG consolidadora para 

efeitos contábeis". Aduzem que, a única atividade financeira que existe é o pagamento 

dos benefícios, direitos e vantagens aos beneficiários e pensionistas. O dever de 

efetuar esses pagamentos, por força de Lei é unicamente da Assembleia Legislativa, 

que usa recursos de seu Orçamento Anual para cumprir tal obrigação. 

 

Por conseguinte, conforme a lei, o IPDE foi extinto e não possui bens, nem direitos ou 

obrigações, sequer exerce atos de gestão, pois de acordo com o artigo 2° da Lei 

4.541/91 a obrigação de pagar os benefícios é da Assembleia Legislativa. Para uma 

melhor transparência e evidenciação dos valores pagos, a Assembleia Legislativa 

possui em seu Orçamento Anual uma Ação Orçamentária própria (Ação n° 0003 - 

Pagamento de Aposentadoria) e contabiliza esses valores em uma conta específica de 

Variação Patrimonial Negativa (Conta contábil 322110100- Proventos de Pensões). 

 

Esclareceram que consoante Parecer/Consulta TC-003/2015 - Plenário, Processo TC-

1793/2014, o IPDE- Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais não pode ser 

tido como um RPPS - Regime Próprio de Previdência Social. Por derradeiro, ressaltam 

que o pagamento dos benefícios, direitos e vantagens aos Pensionistas do extinto 

IPDE, por força de lei, é obrigação da Assembleia Legislativa e considerando a 

definição de Passivo, esses pagamentos devem ser registrados na Contabilidade da 

Assembleia, tendo em vista que eles configuram uma obrigação presente oriundo de 

evento passado resultando na saída de recursos financeiros.  

 

Sendo que a Provisão de Longo Prazo para pagamento dos pensionistas e os 

pagamentos mensais, devem ser registrados na Contabilidade da Assembleia 

Legislativa, pois, conforme a Lei n° 4.541/91, a Assembleia Legislativa assume tais 

despesas com recursos consignados no seu Orçamento Anual, portanto, essas 

operações provocam alterações no Patrimônio da LAES devendo estarem registrados 

em seu Balanço Patrimonial.  
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A área técnica ao analisar as justificativas trazidas pelos responsáveis, bem como os 

documentos apresentados, concluiu pelo afastamento da irregularidade, pois verificou 

que as provisões foram devidamente reconhecidas e mensuradas, e considerando que 

o IPDE não pode ser enquadrado como Regime Próprio de Previdência Social. 

 

Assim, acompanho o entendimento técnico e entendo por afastar a irregularidade. 

 

2.2 Realização de ajustes contábeis (Baixa Patrimonial), relativos a perdas e 

danos involuntárias de bens móveis, sem documentação de suporte (Item 8.1 

do RT 649/2018-6) 

 Inobservância aos artigos 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo 15, I c/c 22, I e II 

da Lei Federal nº 8212/1991. 

 

No RT 649/2018-6, foram identificados nas contas contábeis números 363110105 – 

Perdas Involuntárias de Veículos e 363910100 – Perdas Involuntárias com Material de 

Consumo, baixas nos respectivos valores de R$ 7.465,50 e 41.791,14, somando R$ 

49.256,64, em contrapartida do resultado do exercício. Em consulta ao Sigefes, pode-

se notar que essas baixas se deram em virtude das Notas Patrimoniais números 

2017NP00057 e 2017NP00950, que remetem aos Processos números 16.0284 e 

04.4043, respectivamente 

 

Em atendimento à Solicitação de Retificação dos arquivos DEMAMC e DEMBMV, foi 

incluída no sistema CidadES as cópias dos referidos processos, tendo a área técnica 

apontado irregularidades quanto a baixa patrimonial sem documentação de suporte.  

 

Analisando as justificativas dos responsáveis, observo que trata-se de processo 

administrativo aberto em 26 de agosto de 2004 pelo Setor de Transportes em que 

encaminha a avaliação referente ao sinistro ocorrido em 28 de maio de 2004 do veículo 

FIAT PALIO PLACA: MPX 6100 que envolveu-se em acidente automobilístico com um 

ônibus de propriedade da Empresa Seletrans LTDA, conforme dados do boletim de 

ocorrência acostado às fls. 04 e 05 do processo, no mesmo documento, verificou-se 

que o fato se deu em virtude da ação do condutor do ônibus em que desobedeceu a 

placa de parada obrigatória. 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 27CE9-F04E7-04458



  
 

ACÓRDÃO TC-623/2019 
lm/fbc 

 

 

Conforme documento de fls. 01 do Processo N° 044043, a Empresa Seletrans, 

proprietária do ônibus assumiu a responsabilidade pelo acidente concluindo pela perda 

total do veículo. Consta o pagamento da quantia de R$ 300,00 pela Empresa 

SELETRANS, porém o restante R$ 11.200,00 a serem pagos pela INTERBRAZIL S/ A 

não foram depositados, apesar de reiteradas notificações. Assim foi proposta Ação de 

Cobrança  n° 024.06.020413-8 distribuído para a 2• Vara da Fazenda Estadual, extinta 

em razão a falência da empresa e após tentativas infrutíferas de recebimento do crédito 

o exequente considerado o crédito irrisório, e em razão deste fato efetuada a baixa 

patrimonial. 

 

Analisando minuciosamente as documentações trazidas pelos responsáveis, bem 

como suas justificativas, noto que tais alegações procedem, pois comprovam a adoção 

das medidas administrativas e judiciais necessárias para reaver o valor do bem. 

 

No que tange as perdas materiais de consumo, os documentos anexados aos autos 

provam a transferência física dos mesmos a Secretaria de Gestão e Recursos 

Humanos, no dia 23 de janeiro de 2019. Portanto, pelos motivos expostos, do pequeno 

valor envolvido, e da comprovação das medidas aptas e necessárias por parte da 

administração da ALES,  acompanho o entendimento técnico e afasto o presente 

indicativo de irregularidade. 

 

2.3. Inscrição de saldo relativo a perdas e danos em conta de diversos 

responsáveis em apuração, sem documentação de suporte (Item 8.2 do RT 

649/2018-6) 

 

Inobservância aos artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64. 

De acordo com o RT 649/2018-6, a conta contábil nº 797130291 - OUTROS 

RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO, mostra 

saldo inscrito no total de R$ 42.656,14. Efetuada consulta ao Sigefes, foi verificado que 

essas inscrições são oriundas da Nota Patrimonial nº 2017NP00958, que remete ao 

Processo n. 16.2796. 
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Em sede de defesa, os responsáveis apresentaram de forma conjunta idênticas 

alegações. Aduzem que a Inscrição de saldo alusivo a perdas ou danos em conta de 

vários responsáveis em averiguação, sem documentação de apoio (conta contábil n° 

797130291), e que o item em questão cuidou da diferença entre créditos e débitos 

constantes dos registros contábeis do exercício de 2017. 

 

Ressaltam que foi instituída Comissão Inventariante do Almoxarifado, para a 

consumação do inventário dos materiais de consumo, mediante Portaria nº 319, 

publicada no DPL em 23 de novembro de 2017; e, após a publicação, a Comissão 

efetuou inventário dos bens de consumo e emitiu Relatório informando que foram 

encontradas inconsistências, resultantes do lançamento incorreto de informações ao 

sistema de gestão do almoxarifado em virtude de erro e por equívoco na entrega dos 

bens, sendo providenciados os registros contábeis nº 2017NP00959, 2017NP00958 e 

2017NP00956.  

 

Destacam que, na manifestação que consta no RT, as mencionadas baixas foram 

executadas “sem documentação de suporte”, entretanto, o ato administrativo 

supracitado se deu com fundamento em documentos que constam no processo nº 

173408, o qual a cópia integral foi enviada em anexo – Anexo II. Além do mais, dizem 

que o número correto do Processo é 173408 e não 162796. O número 162796 foi 

digitado de forma errônea na observação/histórico da Nota Patrimonial nº 

20172017NP00958. 

 

Desta maneira, foi verificado que existem lançamentos feitos de forma equivocada no 

sistema patrimonial E&L. Tais falhas foram corrigidas, levando a elaboração conjunta 

da minuta de nova regulamentação que discipline as atividades do Setor de 

Almoxarifado. 

 

Observando as justificativas dos defendentes, bem como a documentação trazida por 

eles, que ratificam os argumentos exibidos, e provam a nomeação da Comissão para 

produzir o inventário de bens e materiais de consumo do almoxarifado, e a quantia de 

R$ 17.021,17 são referentes a materiais inventariados que não se encontravam 

lançados no Sistema da E&L de Almoxarifado oriundos de devoluções e distribuições 
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incorretas no atendimento aos setores daquela Casa e R$ 25.634,97 referentes a 

materiais consumidos, extraviados ou mesmo que se encontravam com seu prazo de 

validade vencido, os quais as baixas não foram registradas no Sistema E&L de 

Almoxarifado de maneira tempestiva. Acostaram ainda notas patrimoniais 

2017NP00956, 2017NP00958 e 2017NP00959, de 29/12/2017 corroborando a 

execução dos ajustes contábeis. 

Portanto, diante do exposto, acompanho o entendimento técnico e afasto o presente 

indicativo de irregularidade. 

 

2.4. Ausência de apuração dos responsáveis pelo saldo relativo a 

inconsistências patrimoniais lançados no exercício de 2004 (Item 8.3 do RT 

649/2018-6) 

Inobservância a Lei 4.320/64, arts. 94 a 96; Decreto Estadual 1.110-R/2002, art. 78; Ato 

n. 800 (DPL de 15/04/2005), art. 45. 

 

Consoante RT 649/2018-6, no encerramento do exercício financeiro de 2013 foi 

registrado um saldo de R$ 132.957,19, correlato aos Bens Patrimoniais Móveis não 

localizados, para ser regularizado futuramente, de acordo com Notas de Lançamento 

nºs 2013NL03460 e 2013NL03461 que remetem ao Processo 12.2074. 

 

Os saldos excepcionalmente inscritos em contas de diversos responsáveis em 

apuração, para possibilitar a migração dos dados patrimoniais para o SIGA, deveriam 

ter sido corrigidos no exercício de 2014 por Comissão instituída para esse fim, 

consoante Portaria Conjunta SECONT/SEGER/SEFAZ nº 002-R, de 28 de setembro de 

2011. Entretanto, mesmo depois do encerramento do exercício de 2017, ainda há na 

conta contábil nº 797130102 (INCONSISTÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS – 

BENS MÓVEIS) um saldo pendente de regularização, somando R$ 132.957,19.  

 

Já tendo sido objeto de citação, por ocasião da PCA/2016 (Processo TC n. 3245/2017), 

em atenção aos Termos de Citação ns. 01449/2017-4, 01450/2017-7 e 01451/2017-1, 

os responsáveis narraram as dificuldades enfrentadas para a ajuste dessa 

inconsistência, tendo em vista que ela vem se perpetuando desde 2004. De tal 
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maneira, dizem que a ALES não permaneceu inerte dentro desse tempo, sendo que 

diversas iniciativas foram adotadas nesse período, resultando na abertura de 

sindicância por meio do Ato da Mesa Diretora nº 1604/2017 (Diário do Poder 

Legislativo de 29/08/2017), os quais os trabalhos se encontravam em andamento em 

05 de dezembro de 2017, momento em que essas alegações foram apresentadas 

(Protocolo 19058/2017-8).  

 

Em sede de defesa, os responsáveis apresentaram documentos juntamente e idênticas 

alegações de defesa. Aduziram que a Inconsistência Patrimonial na quantia de R$ 

132.957,19 foi identificada no encerramento do Exercício de 2004, logo depois da 

emissão do Relatório Individualizado de bens do Sistema Patrimonial E&L em 

comparação com o Resumo das Movimentações Patrimoniais e o Balancete Contábil 

emitido pelo Sistema SIAFEM e que na PCA de 2016 tal diferença foi identificada e 

considerada regular 

 

Por ocasião da defesa foi apresentado processo 122074/2012 que corrobora os 

argumentos apresentados pela defesa, confirmando que foi constituída uma comissão  

com servidores dos setores de Patrimônio e Contábil para a correção de 

inconsistências apontadas nos anos de 2000 e 2002, para acatar o que dispõe as Leis 

Estaduais nº  9.372/2009 e 9.916/2012, Portaria Conjunta SECONT/SEGERJSEFAZ 

N2 02-R/2013, Resolução TCEES nº 221/2010 e Ato da Mesa Diretora nº 800/2005, e 

ainda, baseando-se no Ato da Mesa Diretora nº 1247 de 03/10/2018. 

 

A área técnica entendeu que embora a comissão não tenha terminado seus trabalhos, 

é possível aferir que os responsáveis têm implantado medidas administrativas cabíveis 

objetivando identificar a discrepância indicada e providenciar as retificações 

necessárias. Logo, considerando que a divergência indicada é proveniente de 

exercícios anteriores, e os responsáveis têm adotado as ações necessárias com a 

finalidade de sanar o problema ora analisado, acompanho o entendimento técnico e 

afasto o presente indicativo de irregularidade.  

 

Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício. 
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Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se 

pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas 

Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os quais destacamos confiabilidade, 

fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC nº 

1.132/08, a saber: 

 

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil 
FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL 
[...] 

4. São características do registro e da informação contábil no setor público, 
devendo observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao 
Setor Público. 

[...] 
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos 
de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos 

usuários no processo de tomada de decisão. 
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as informações 
apresentadas devem representar fielmente o fenômeno contábil que lhes deu 

origem. 
[...] 
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e as informações 

apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas 
validades. 
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis devem ser 

disponibilizados para a sociedade e expressar, com transparência, o resultado 
da gestão e a situação patrimonial do setor público. 

 

Considerando que não houveram outras divergências detectadas, é possível afirmar 

que os demonstrativos contábeis, bem como os dados que serviram de base para a 

sua consecução, estão de acordo com os critérios descritos no fragmento acima. 

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

Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à 

apreciação deste Colegiado. 

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

 

1. ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os senhores conselheiros do 

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

razões expostas pelo Relator, em: 
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1.1 Julgar REGULARES as contas Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

- ALES, sob responsabilidade do Sr. Erick Cabral Musso, da Sra. Raquel Lessa e do 

Sr. Enivaldo Euzébio dos Anjos, relativas ao exercício de 2017, nos termos do inciso I, 

do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos 

termos do art. 85, do mesmo diploma legal;  

1.2 Dar ciência aos interessados;  

1.3 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 21/05/2019 – 15ª Sessão Ordinária do Plenário. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto 

Taufner (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias 

Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos 

Ciciliotti da Cunha. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente  

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN  

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA  
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Fui presente: 

LUCIANO VIEIRA 

Procurador-geral do Ministério Público de Contas 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões  
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