
 

 

ACÓRDÃO TC- 925/2018 – PRIMEIRA CÂMARA 

 

Processo:        05515/2017-1 

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador 

Exercício:        2016 

UG:                   FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre 

Relator:            Márcia Jaccoud Freitas 

Responsável:   ROSA MARIA JACINTO DA SILVA 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 

2016 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR 

– RECOMENDAR – ARQUIVAR. 

 

 

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD 

FREITAS:  

 

Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE ALEGRE, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da 

senhora ROSA MARIA JACINTO DA SILVA, então Secretária Municipal de 

Assistência Social. 

 

Nos termos do Relatório Técnico n. 551/2017, da Instrução Técnica Inicial n. 

1079/2017 e da Decisão Monocrática n. 1620/2017, a responsável foi citada em 

razão dos seguintes indícios de irregularidade: 

 

3.2.1 – Divergência entre o saldo contábil das disponibilidades e o 

saldo bancário evidenciados no Termo de Verificação das 

Disponibilidades e nos extratos bancários; 

 

3.2.2 – Não comprovação de bens imóveis por meio de realização de 

inventário; 
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3.3 – Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a 

emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas 

anual. 

As justificativas1 apresentadas pela responsável foram analisadas no corpo da 

Instrução Técnica Conclusiva n. 1504/2018. O Núcleo de Contabilidade e 

Economia (NCE) manteve todas as irregularidades, renumerando-as para os itens 

2.1 a 2.3 da Conclusiva, quais sejam: 

 

2.1 – Divergência entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo 

bancário evidenciados no Termo de Verificação das Disponibilidades e 

nos extratos bancários; 

 

2.2 – Não comprovação de bens imóveis por meio de realização de 

inventário; 

 

2.3 – Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a 

emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas 

anual. 

 

 

Propôs que as Contas sejam julgadas REGULARES COM RESSALVA, com três 

DETERMINAÇÕES, dirigidas ao atual gestor, a saber: 

 

a) que adote medidas necessárias para que nas futuras prestações de 

contas utilize nota explicativa, acompanhados de documentos 

necessários à comprovação dos dados registrados 

 

b) que na próxima prestação de contas a realização dos ajustes 

contábeis necessários a realização do inventário, cumprindo com os 

arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64 e atendendo a Instrução Normativa 

TCEES pertinente ao exercício. 

                                                 
1
 Defesa/Justificativa n. 148/2018. 
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c) que adote as medidas necessárias para o encaminhamento, nas 

futuras prestações de contas, o Relatório e Parecer Conclusivo do 

Controle Interno, previsto no artigo 82, §2° c/c artigo 135, §4° do 

RITCEES e artigo 4° da Res. TCEES 227/2011, na forma indicada na 

IN TC n°43/2017. 

  

Segue a transcrição: 

 

“3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE, exercício de 

2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações 
posteriores, sob a responsabilidade dos Sra. ROSA MARIA JACINTO 
DA SILVA.   

 
Conforme exposto, não foram apresentados elementos suficientes ao 
afastamento das seguintes irregularidades: 
 
2.1 Divergência entre o saldo contábil das disponibilidades e o 
saldo bancário evidenciados no Termo de Verificação das 
Disponibilidades e nos extratos bancários. (item 3.2.2 do RTC) 

Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164 da CRFB/88  
 
2.2 Não comprovação de bens imóveis por meio de realização de 
inventário. (item 3.2.1 do RTC) 

Base Legal:  CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64, arts.94 a 96. 
 
2.3 Ausência de medidas administrativas para viabilizar a emissão 
do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual. 
(item 3.3 do RTC) 
Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. 
TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015. 
 
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação 
pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR C/ RESSALVAS da 
prestação de Contas do Sra. ROSA MARIA JACINTO DA SILVA, no 

exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei 
Complementar 621/2012 c/c art.162, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno 
do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.  
 
Considerando os itens 2.1, 2.2 e 2.3 desta ITC, sugere-se determinar 
ao atual gestor: 
 
- que adote medidas necessárias para que nas futuras prestações de 
contas utilize nota explicativa, acompanhados de documentos 
necessários à comprovação dos dados registrados 
- que na próxima prestação de contas a realização dos ajustes 
contábeis necessários a realização do inventário, cumprindo com os  
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arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64 e atendendo a Instrução Normativa 
TCEES pertinente ao exercício. 
 
- que adote as medidas necessárias para o encaminhamento, nas 
futuras prestações de contas, o Relatório e Parecer Conclusivo do 
Controle Interno, previsto no artigo 82, §2° c/c artigo 135, §4° do 
RITCEES e artigo 4° da Res. TCEES 227/2011, na forma indicada na 
IN TC n°43/2017.”  

 

 

Na sequência, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. 2999/2018, da 

lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhando integralmente 

a manifestação técnica. 

 

É o Relatório. Passo a fundamentar. 

 

Quanto ao item 2.1 – Divergência entre o saldo contábil das disponibilidades e 

o saldo bancário evidenciados no Termo de Verificação das Disponibilidades e 

nos extratos bancários, observo que a discrepância foi parcialmente sanada, pois 

o Termo de Verificação das Disponibilidades (TVDISP) foi retificado. Considerando 

que os documentos bancários de suporte à retificação não foram apresentados, 

acompanho a área técnica pela manutenção da irregularidade com Determinação, 

tal como analisado na Instrução Conclusiva n. 1504/2018: 

 

“2.1 Divergência entre o saldo contábil das disponibilidades e o 
saldo bancário evidenciados no Termo de Verificação das 
Disponibilidades e nos extratos bancários. (item 3.2.2 do RTC) 
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164 da CRFB/88  
(...) 
 
O RTC apontou divergência entre as informações do extrato bancário 
(EXTBAN.pdf), saldo contábil e saldo bancário (TVDISP.pdf), das 
contas 12441900 e 12598769, como segue, informando que estavam 
inativas: 
 

Banco Agência Conta 
Tipo da 

Conta 
1
  

Fonte de 

Recurso 

Saldo 
Contábil  

(a) 

Saldo 

Bancário 

Saldo 
Bancário 

Conciliado 
(b) 

Diferença 

(b-a) 

021 0138 12.441.911 1 1-000-0000 1.330,01 0,00 0,00 0,00 

021 0138 12.598.769 1 1-000-0000 1.285,04 0,00 0,00 0,00 

  TO DAS DAS CO NTAS 2.615,05    

 
De acordo fls. 12 e 13 do arquivo TVDISP, (sistema Cidadesweb), o 
campo da descrição da conta bancária 12.441.900 trata de serviço de 
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Sentinela no valor de R$1.330,01 e a conta 12.598.769 trata de 
Convênio Setades/ Cursos Qualificação no valor de R$1.285,04, 
totalizando as contas no valor de R$2.615,05. 
 
A defesa argumenta que o arquivo TVDISP foi encaminhado em 
desconformidade com a realidade. Por fim, apresenta em sua 
justificativa o Termo de Verificação das Disponibilidades (TVDISP),  
como demonstrado a seguir: 

 

 

 
 

Observa-se que as contas demonstradas no novo arquivo TVDISP 
registraram o seguinte valor:  
- conta bancária 12.441.900 (serviço de Sentinela)  no valor de 
R$0,00; e, 
- conta 12.598.769(Convênio Setades/ Cursos Qualificação) no valor 
R$0,00. 
 
Após a apresentação do TVDISP, constatou-se que não há 
divergência entre o saldo contábil e o TVDISP, entretanto, o Termo 
(TVDISP) não está acompanhado de documento bancário 
comprobatório da inatividade dessas contas bancárias para 
corroboração dos fatos, como foi exposto na justificativa. 
 
Diante do exposto, após análise dos fatos, opina-se pela manutenção 
desta irregularidade e sugerindo determinar ao atual gestor que 

adote medidas necessárias para que nas futuras prestações de contas 
utilize nota explicativa, acompanhados de documentos necessários à 
comprovação dos dados registrados.” 

 

 

Em relação ao tópico 2.2 – Não comprovação de bens imóveis por meio de 

realização de inventário, constato que o registro contábil de Bens Imóveis foi muito 

superior ao montante evidenciado no Inventário, razão pela qual acolho o 

entendimento técnico para manter a irregularidade com Determinação, conforme 

descrito na Conclusiva n. 1504/2018, abaixo reproduzida, ressaltando que essa 

posição vem sendo adotada pela Corte, a exemplo dos processos TC n. 2661/20142 

e n. 5500/20153:  

“2.2 Não comprovação de bens imóveis por meio de realização de 
inventário. (item 3.2.1 do RTC) 

 
Base Legal:  CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64, arts.94 a 96. 

                                                 
2
 Prestação de Contas Anual/2013 do Fundo de Saúde de Cariacica : julgada Regular com 

Ressalva, cf. Acórdão TC n. 1243/2016–Plenário. 
 
3
 Prestação de Contas Anual/2014 da Prefeitura de Conceição do Castelo (contas de gestão): 

julgada Regular com Ressalva, cf. Acórdão TC n. 1074/2016–1ª Câmara. 
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(...) 
 
Quanto a divergência no valor de R$726.704,56 questionada no 
Relatório Técnico Contábil (RTC) de bens imóveis, o responsável 
alega que foram estabelecidos  novos prazos-limites através da IN 36, 
de 23 de fevereiro de 2016, para adoção   dos   procedimentos   
contábeis patrimoniais  aplicáveis  ao  Estado e aos municípios, em 
decorrência da Portaria STN nº  548,  de  24  de setembro de 2015, 
que passarão a viger de acordo com o Anexo Único da referida 
Instrução  Normativa.  
 
Nesse sentido, de acordo com o item 07 do Anexo Único, o prazo para 
preparação de sistemas e outras providências de implantação nos 
municípios para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
bens móveis, imóveis e em almoxarifado  é  até  31.12.2018. Já  o  
prazo  que  institui  a  obrigatoriedade  dos registros contábeis é a 
partir de 01.01.2019 no âmbito municipal.  
 
Entretanto, os dispositivos citados não elidem a obrigatoriedade de os 
municípios evidenciarem os bens que  já  foram  inventariados e,  por  
isso,  devem  compor  o  ativo imobilizado  do  ente.  No caso em 
concreto, temos que a UNIDADE GESTORA apresentou uma situação 
de descontrole dos seus ativos, permanecendo a  ausência da 
comprovação de bens imóveis por meio de realização de inventário. 
 
Diante do exposto, levando-se em conta as argumentações 
apresentadas, as quais foram verificadas nesta análise, fica mantida a 
irregularidade para o exercício de 2015 e sugerindo a determinação 

para a próxima prestação de contas a realização dos ajustes contábeis 
necessários a realização do inventário, cumprindo com os  arts. 94 a 
96 da Lei 4.320/64 e atendendo a Instrução Normativa TCEES 
pertinente ao exercício.” 

 

Quanto ao item 2.3 – Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a 

emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual, a 

área técnica manifestou-se pela manutenção da irregularidade com Determinação, 

diante da falta de opinião conclusiva e das dificuldades estruturais alegadas pelo 

Controlador Interno, nos seguintes termos: 

“2.3 Ausência de medidas administrativas para viabilizar a 
emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de 
contas anual. (item 3.3 do RTC) 
 
Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. 
TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015. 
(…) 
O responsável argumentou que foi exonerada em 31/12/2016 e, por 
conseguinte, não teve  acesso as informações. Entretanto, há de 
ressaltar, que o Relatório de Controle Interno (RELUCI.pdf), realizou 
alguns pontos de análise, os quais destacam-se:  disponibilidades 
financeiras, registros contábeis, despesa realizada sem prévio 
empenho, dívida ativa e demais créditos tributários, registros de bens 
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permanentes, avaliação do teto salarial e segregação de funções. O 
controlador faz a seguinte observação em seu relatório: 
 

Devido ao fato deste Controlador ter assumido suas funções de 
controle em janeiro de 2017, e este órgão de Controle Interno não 

possuir histórico de trabalho, quer seja de auditoria, quer seja de 
Plano Anual de Auditoria, a amostragem e comparações do exercício 
de 2016 foram feitas de forma muito limitada, com ajuda apenas dos 

setores contábeis. No mesmo sentido, não há equipe de trabalho 
disponível e nem continuidade de servidores no setor, o que se fará a 
partir do corrente ano. As informações aqui trazidas são frutos de 

amostragens mínimas, não sendo possível emitir opinião definitiva.  

 
O Controle Interno deve manifestar sua opinião final que poderia ser 
de adequação, adequação com ressalvas ou inadequação. Há de se 
notar que o Controlador expôs a sua dificuldade, uma vez que assumiu 
o cargo no exercício seguinte (2017). Entretanto, apesar de sua 
limitação, dentre elas, a ausência de equipe de trabalho, tentou 
realizar o trabalho com ajuda do setor contábil, utilizando amostragens 
e comparações mínimas. 
 
Levando-se em conta as argumentações apresentadas, sugere-se 
ressalvar irregularidade e determinar ao atual gestor, que adote as 

medidas necessárias para o encaminhamento, nas futuras prestações 
de contas, o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, 
previsto no artigo 82, §2° c/c artigo 135, §4° do RITCEES e artigo 4° 
da Res. TCEES 227/2011, na forma indicada na IN TC n°43/2017.” 

 

 

Verifico que o Parecer do Controle Interno (RELUCI) não foi conclusivo e contém 

ressalvas, situação que, segundo o Controlador, foi ocasionada pela falta de suporte 

documental e técnico, destacando-se a ausência de histórico de trabalho, de plano 

anual de auditoria e de continuidade dos servidores no setor.  

 

Observo, também, que o Parecer foi emitido no exercício de 2017, após a gestão da 

responsável. 

 

Além disso, a irregularidade apontada no item 3.3 do Relatório Técnico n. 551/2017 

referia-se ao atraso na remessa da prestação de contas anual ao Controle Interno, 

fato que não foi mencionado pelo signatário do correspondente Parecer. Ademais, a 

matéria tratada na Instrução Conclusiva, relacionada a falhas no Parecer do Controle 

Interno, foi diferente da questionada no Relatório Técnico, ou seja, os fatos 

abordados na Conclusiva não foram objeto de citação.  
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Segue a transcrição do item 3.3: 

 

“3.3. Ausência de medidas administrativas para viabilizar a 
emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de 
contas anual. 
 
Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. 
TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015. 
 
Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno, 
exigido na IN 34/2015, vimos que a unidade central de controle interno 
relata que a PCA não foi entregue dentro do prazo estabelecido pela 
IN SCI Nº003/2011, que prevê data de 10 de março do ano corrente 
como limite para que a PCA se submeta à análise da UCCI para 
elaboração do relatório de controle interno. A UCCI menciona que em 
19 de dezembro de 2016, enviou ao secretário de finanças, o ofício 
UCCInº100/2016 onde alertava para o cumprimento do prazo.  
 
Desta forma, sugerimos que o gestor seja citado para que justifique o 
motivo da não disponibilização dos documentos da prestação de 
contas à UCCI necessários à elaboração do relatório de controle 
interno no prazo estabelecido pelo normativo municipal.” 

  

 

Por sua vez, este Tribunal vem decidindo que eventuais deficiências no Parecer do 

Controle Interno não comprometem a regularidade das Contas, merecendo apenas  

RECOMENDAÇÃO, a exemplo do processo TC n. 7096/20164. 

Nestes termos, divirjo da área técnica e do Ministério Público de Contas, para 

acompanhar a posição desta Corte no sentido de que as falhas no Parecer do 

Controle Interno são passíveis de RECOMENDAÇÃO ao atual gestor. 

 

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II, e 86 da Lei Complementar n. 

621/20125, acompanhando, em parte, a área técnica e o Ministério Público de 

                                                 
4
 Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Governo de Vitória, relativa ao exercício de 

2015, julgada pelo Plenário cf. Acórdão TC n. 603/2018. 
 
5
Art. 84. As contas serão julgadas:  

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 
formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;  

 
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e 
lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das 

impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência. 
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Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que 

submeto à apreciação. 

 
 

MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Conselheira Substituta 

 

1.  ACÓRDÃO 

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

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

ante as razões expostas pela relatora, por: 

1.1. pela REGULARIDADE COM RESSALVA da Prestação de Contas Anual do 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE , referente ao 

exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora ROSA MARIA JACINTO DA 

SILVA, em razão das seguintes constatações: 

I – Divergência entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo bancário 

evidenciados no Termo de Verificação das Disponibilidades e nos extratos bancários 

(item 2.1 da Conclusiva); 

II – Não comprovação de bens imóveis por meio de realização de inventário (item 

2.2 da Conclusiva). 

1.2. pela DETERMINAÇÃO, dirigida ao atual gestor, para que adote as seguintes  

a) Utilizar Notas Explicativas às demonstrações contábeis, acompanhadas dos 

documentos necessários à comprovação dos dados registrados, nas futuras 

prestações de contas; 

b) Realizar os ajustes contábeis necessários e elaborar o Inventário de Bens 

Imóveis, na próxima prestação de contas. 

1.3. pela RECOMENDAÇÃO, dirigida ao atual gestor, para que adote as medidas 

necessárias à elaboração e ao envio do Parecer de Controle Interno, segundo as 

exigências normativas, nas futuras prestações de contas. 
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1.4. pelo ARQUIVAMENTO, após o trânsito em julgado. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 25/07/2018 – 23ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Frias Chamoun Macedo (no exercício da 

presidência). 

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da 

Silva (convocado) 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

No exercício da presidência  

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Relatora 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Convocado 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

 Secretário-geral das sessões 
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