
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

 
Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG 

TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857 
 OFÍCIO 028/2020 

OFÍCIO Nº 028/2020 - ADM  
 

Itanhandu, 30 de dezembro de 2020. 
 
Ilmo. Senhor 
José Guilherme Ordine 
Coordenador da Equipe de Transição do Prefeito Eleito 
 

REF.: Ofício nº 06/2020 (item 2) 
 

Prezado Senhor,  

 

Vimos, através deste, em resposta ao item 2 do ofício nº 06/2020, enviar os 
esclarecimentos, conforme segue abaixo. 

 
"Relação de processos administrativos, disciplinares e tomadas de contas 

especial, informando a situação de cada um deles." 
 
1 - Quadro de Devedores Diversos: 
Segue, em anexo, o Quadro de Devedores Diversos, com posição em 28 de 

dezembro de 2020, o qual detalhamos abaixo. 
 
a) Conta extra 55 - Diversos Responsáveis - R$ 10.609,42, porém o valor 

correto é de R$ 11.571,37, referentes aos quatro processos abaixo: 
- R$ 1.750,00 - Ministério da Fazenda - OP 1112, de 08/08/2018 - multa 

decorrente da criação do CNPJ da Educação - aguardando posição da Receita 
Federal;

- R$ 3.867,50 - Secretaria de Estado da Fazenda - OP 1684, de 20/12/2019 - 
devolução de recursos de convênio nº 1491000421/2016/SEGOV/PADEM, conforme 
Relatório de Análise Técnica anexo ao OF. SEGOV/SCGI/SUPAM/DPC Nº 2173, de 
06/12/2019 - pendente; 

- R$ 541,26 - Secretaria de Estado da Fazenda - OP 635, de 04/05/2020 - 
honorários advocatícios da ação de execução nº 500141946.2019.8.13.0331 - pendente; 

- R$ 5.412,61 - Secretaria de Estado da Fazenda - OP 636, de 04/05/2020 - auto 
de infração nº 681248-19 - pendente. 

 
Analisando o Quadro de Devedores Diversos (documento em anexo) verificamos 

que o saldo da conta extra 55 - Diversos responsáveis diverge da soma dos quatro 
valores apresentados acima em R$ 961,95. Solicitamos análise ao Departamento de 
Tesouraria, o qual o fez e nos informou que em dezembro de 2019 foi feito um 
lançamento de receita nessa conta extra, o qual, ao nosso ver, deveria ter sido lançado 
como receita orçamentária, pois trata-se de uma restituição. Esse lançamento é 
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justamente esse valor de R$ 961,95 e refere-se à NE 4898/2019, cujo valor extra 
orçamentário já havia sido cancelado pelo Decreto 4369/2019, porém, após o 
cancelamento, a despesa foi paga como orçamentária, o que fez o Departamento de 
Tesouraria a efetuar o lançamento do valor correspondente na receita.  

 
Diante do ocorrido, o saldo da Conta extra 55 - Diversos Devedores passa, 

portanto, de R$ 10.609,42 para R$ 11.571,37, que é a soma dos quatro valores acima 
(R$ 1.750,00+3.867,50+541,26+5.412,61). 

 
Ademais, foi orientado ao Departamento de Tesouraria, a necessidade de se fazer 

os lançamentos de estornos a fim de que seja regularizada essa pendência, o que 
deverá ocorrer conforme orientações da empresa que presta assessoria contábil ao 
Município, por se tratar de atos praticados no exercício anterior, que acabaria por 
afetando os resultados daquele exercício.   

 
b) Conta extra 58 - INSS - Juros e Multas - R$ 7.525,93, sendo: 
- R$ 787,70 - OP 1272, DE 17/04/2015 - multas e juros pelo recolhimento, em 

atraso, de contribuição previdenciária da NF nº 78, de 04/11/2014, da empresa 
Norteminas Engenharia - pendente; 

- R$ 6.738,23 - OP 648, de 29/05/2013 -  multas e juros referente a 1º parcela do 
Parcelamento com base na Medida Provisória Nº 589, de 13/11/2012, retida em atraso 
pela Receita Federal (deveria ter sido retida em março de 2013, porém foi retida em maio 
de 2013) - reconhecido o Direito Creditório pela Receita Federal, sendo deferido 
totalmente o pedido de restituição realizado através do ofício nº 203, de 15 de maio 
de 2013, o qual será abatido na dívida municipal (documentação em anexo). 

 
c) Conta extra 60 - Diversos Responsáveis - Multas de Trânsito - R$ 

16.575,74: 
Quanto a este assunto encaminhamos cópias dos seguintes documentos: 
- Memorando nº 11, de 10/02/2017, do Controle Interno à Secretaria de 

Administração, constatando a existência de multas no site do DETRAN; 
- Memorando nº 011, de 13/02/2017, da Secretaria Municipal de Administração ao 

Controle Interno, solicitando o encaminhamento do assunto à Secretária Alessandra 
Campos Ivo, para que a mesma pudesse providenciar,  junto ao Senhor Jovane Fonseca 
Pinto, responsável pela frota municipal, informações para apuração de responsabilidades 
sobre as infrações de trânsito cometidas; 

- Memorando nº 13, de 13/02/2017, do Controle Interno à Secretaria Municipal de 
Transportes, solicitando apuração de responsabilidades das infrações de trânsito 
cometidas; 

- Memorando nº 23, de 05/04/2017, do Controle Interno à Secretaria Municipal de 
Transportes, reiterando o ofício nº 13, de 13 de fevereiro de 2017. 

- Memorando nº 082, de 13 de agosto de 2020, da Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças para a Secretaria Municipal de Serviços Gerais e Transportes, 
reencaminhando os Memorandos 13/2017 e 23/2017 do Controle Interno. 
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O assunto encontra-se pendente de respostas. 
 
d) Conta extra 117 - Diversos Responsáveis - Multas Meio Ambiente - R$ 

28.548,27, sendo:  
 - R$ 2.835,15 - OP 223, de 15/01/2019 -  multa ambiental - auto de infração nº 
24363/2016 - processo nº 465234/17, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - 
Processo de Sindicância 01/2019 finalizado. Processo Administrativo 01/2020, instaurado 
através da Portaria 35, de 10/02/2020, porém a presidente da comissão Cláudia Helaine 
Costa Ribeiro solicitou afastamento alegando aumento dos serviços no período da 
pandemia, conforme ofício 001, de 19/05/2020. Por esse motivo, o processo encontra-
se paralisado; 

- R$ 12.379,32 - OP 893, de 08/04/2019 - multa ambiental - auto de infração nº 
97983/2018 - processo nº 641367/2019, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - 
Processo de Sindicância nº 04/2020, instaurado através da Portaria 58/2020, 
concluído hoje;  

- R$ 13.333,80 - OP 894, de 08/04/2019 - multa ambiental - auto de infração nº 
24367/2016 - processo nº 486400/2017, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - O 
Processo de Sindicância nº 03/2020 foi instaurado pela Portaria 57, de 10/03/2020, mas 
o mesmo não foi finalizado. Foi nomeado novo membro, através da Portaria 220, de 
04/07/2020 (Taiana Pezzo Heuller Gall), mas a mesma solicitou afastamento em 
14/08/2020, sendo que o processo encontra-se paralisado; 

 
2 - Processo Judicial nº 0734522-53.2008.8.13.0338, no valor de R$ 600.000,00 

ao exequente João Evangelista de Resende, sendo R$ 180.000,00 à sua advogada 
Tânia Regina de Faria Batista. Conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município, 
datado de 19/02/2020, deverá ser aberto o Processo de Sindicância. 

Conforme parecer da Procuradoria Geral do Município, datado em 19/02/2020, a 

Sindicância deve ser aberta com a finalidade de apurar se existem responsabilidades 

sobre o ato que ocasionou o pagamento do Precatório e, após o término, deverá ser 

aberta Tomada de Contas Especial, se encontradas irregularidades. 

Diante do exposto, informamos que  não há registro de nenhuma sindicância 

aberta pela Administração Municipal na época do acidente. Talvez,  pela gravidade do 

assunto, a Administração Municipal poderia usar todo o processo apurado em Juízo, 

transitado em julgado, com técnicos capacitados e, considerá-lo como a Sindicância, 

tendo em vista, que esta é um procedimento apuratório sumário. No entanto, é um 

assunto que precisa ser exaustivamente analisado pela  Procuradoria Geral do Município 

para não incorrer em erro que possa ocasionar a nulidade. 
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3 - Hydro Tech Brasil - Processo licitatório 061/2018, cujo objeto foi a aquisição 

de um conjunto de quatro reservatórios que, segundo a empresa Lucarelli Construções,. 

os mesmos estão totalmente fora dos padrões, sendo que um deles se rompeu.  

Encontram-se em pasta física, no armário de aço da administração, os 

documentos referentes às providências administrativas tomadas, conforme já esclarecido 

a V. Sa.  

4 - Processo de Sindicância 06/2020 - Lucilene Medina Ribeiro - esse processo foi 

finalizado em 25/08/2020 e a PGM emitiu parecer, em 31/08/2020, orientando aguardar o 

retorno da servidora às suas atividades para a abertura do Procedimento Administrativo 

Disciplinar. A mesma encontra-se afastada pelo INSS por acidente. 

5 - Processo de Sindicância nº 05/2020 - Manoel Vicente da Fonseca - Comissão 

criada pela Portaria 214/2020. O membro Erick Javan Guedes solicitou afastamento em 

11/08/2020, para concorrer às eleições, sendo nomeado como presidente o senhor José 

Guilherme Ordine, através da Portaria 290/2020. O processo não foi concluído pela 

Comissão.  
 

Considerações finais: 
 
Informamos que, mesmo com o número reduzido de servidores, dificultando a 

execução das atividades rotineiras, bem como a inserção de outras, como a participação 

em Comissão de Sindicância ou Processo Administrativo, a Administração Municipal 

buscou    comunicar,   de    maneira   informal,    alguns   servidores    para   participarem   

das sindicâncias, previamente à formalização pela portaria de nomeação. No entanto, 

por ser um assunto delicado, que requer treinamento e capacitação, disponibilizada pela 

Administração pública Municipal, boa parte dos servidores alegaram não ter 

conhecimento para  desempenhar tal atribuição, bem como a existência de um elo de 

amizade com o servidor, alvo da denúncia.  

Sabemos que qualquer falha no procedimento de instauração de sindicância, que 

é um procedimento apuratório sumário, do processo disciplinar ou mesmo no decorrer 

das etapas em prejuízo do servidor, o processo poderá ser declarado nulo, em grau de 
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recurso. Por isso, há necessidade de treinamento voltado para este assunto e 

acompanhamento por parte da Procuradoria Geral do Município para garantir a 

legalidade,  bem como pela Unidade de Recursos Humanos, conforme Estatuto do 

Servidores Públicos Municipais. 

Considerando o ano atípico que estamos vivendo, em razão da pandemia, a 

Administração Municipal focou mais nos cuidados com a saúde pública, procurando 

adaptar-se à nova realidade, não sendo possível o treinamento e capacitação durante 

este período. 

 

Atenciosamente,  
 

Maria Aparecida da Silva Ribeiro 
Coordenador da Equipe de Transição da atual Administração 

 


