
 

 

ACÓRDÃO TC- 848/2018 – PRIMEIRA CÂMARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 

2016 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

ALEGRE – CONTAS REGULARES COM RESSALVA – 

QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO  
 

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual Fundo Municipal de 

Educação de Alegre, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da  

senhora Noêmia Karla de Freitas Ávila. 

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 552/2017 e a Instrução Técnica 

Inicial 1083/2017, com sugestão de citação do responsável para apresentação de 

razões de defesa, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1624/2017. 

Devidamente citado, a responsável anexou aos autos suas justificativas. 

Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e 

Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 1679/2018, 

opinando pela regularidade com ressalva das contas anuais. 

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra 

do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do 

Ministério Público de Contas 2372/2018)  

 

Acórdão 00848/2018-7

Processo: 05516/2017-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMEA - Fundo Municipal de Educação de Alegre
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: NOEMIA KARLA DE FREITAS AVILA
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2 FUNDAMENTAÇÃO 

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente 

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

legais e regimentais. 

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público 

Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada 

na Instrução Técnica Conclusiva 1679/2018, abaixo transcrita: 

“[...] 
 

2.   DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES  

2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos 
inventários de bens móveis e bens em estoque.  (item 3.2.2 do RTC nº 552/2017)  

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

Segundo o relatório técnico: 

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores 
demonstrados nas contas de estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis.  

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos das demonstrações 
contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016: 

                           Tabela 1) Estoques, Imobilizados e Intangíveis   Em R$ 1,00 

Descrição 
Balanço 
Patrimonial  

(a) 

Inventário 
(b) 

Diferença 
(a-b) 

Estoques 171.045,90 150.197,69 20.848,21 

Bens Móveis 1.055.352,54 1.055.552,54 -200,00 

Bens Imóveis 3.933.807,30 0,00 3.933.807,30 

Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 

                         Fonte: Processo TC 05516/2017-5 - Prestação de Contas Anual/2016 

 

 

Conforme divergências demonstradas na tabela anterior, verifica-se que o valor 
inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta 
contábil do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na contabilização, 

nas conciliações e/ou inventário ou não elaboração do inventário físico, na medida 
em há divergências entre o inventário de bens móveis e inventário de bens em 
estoque quando comparados com os valores registrados na contabilidade, motivo 

pelo qual opina-se pela citação do gestor para que traga aos autos justificativas e 
documentos que entender necessários para esclarecer os fatos.                                            

Das justificativas: 

Esclarecemos para os devidos fins que fins que por problemas com o sistema 
informatizado utilizado por esta municipalidade na geração e envio do arquivo de 
inventario anual dos Bens Móveis (INVMOV) e inventario anual de bens em 

almoxarifado (INVALM), os relatórios foram encaminhados inconsistentes. 
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Objetivando sanar o item em questão, encaminhamos os arquivos corretos em 

anexo, demonstrando de forma fidedigna o real valor do Inventario Anual de Bens 
Móveis e Bens em Almoxarifado, e conciliado com os saldos apresentados no 
Balanço Patrimonial do Exercício de 2016, também encaminhado em anexo. 

Da análise das justificativas.  

Com base nas justificativas e documentos encaminhados, constata-se que a divergência 
apontada tem como origem inconsistência na elaboração dos relatórios referente aos 

inventários de bens móveis e bens em estoques (almoxarifado), segundo relata a 
responsável. 

Para comprovar tal fato, a gestora fez constar novos relatórios e inventários com valores 

compatíveis com a contabilidade do fundo. 

Sendo assim, sugere-se pelo afastamento do indício de irregularidade . (g.n) 

 

2.2 Não comprovação de bens imóveis por meio de realização de inventário.  (item 
3.2.3 do RTC nº 552/2017)  

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

Segundo o relatório técnico: 

Consultando as informações constantes do arquivo digital TERIMO, vimos que o 
inventário de bens imóveis não foi realizado em virtude de falta de disponibilidade 

de recursos e pessoal competente para tal função. 

O gestor deverá se pronunciar a respeito da não elaboração do inventário de bens 
imóveis tendo em vista que é peça obrigatória da prestação de contas anual 

encontrando respaldo legal nos normativos desta Corte de Contas e em 
Legislações Federais.                                      

Das justificativas: 

Esclarecemos para os devidos fins que a Instrução Normativa TC no 36, de 23 de 
Fevereiro de 2016, que dispõe sobre os novos prazos limite de adoção dos 
procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos municípios, o 

que se refere ao Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e 
imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução 
ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura) 

quanto aos Prazos-limite para preparação de sistemas e outras providências de 
implantação, até 31 de Dezembro de 2018, e quanto à obrigatoriedade dos 
registros Contábeis a partir de 01 de Janeiro de 2019. Ressaltamos que no 

decorrer do exercício de 2017, a administração estava providenciando o inventário 
de bens imóveis, bem como nomeou a comissão responsável (conforme Decreto 
em anexo), no entanto, até a presente data não foi conciliado o saldo físico com o 

contábil por estarem finalizando o mesmo, sendo que, provavelmente no envio da 
PCA de 2017 estará conciliado. 

Da análise das justificativas.  

Com base nas justificativas e documentos encaminhados, constata-se que a divergência 
apontada tem como origem a não elaboração do inventário de bens imóveis.  

O responsável reconhece a falha de controle e destaca as medidas tomadas para o 

levantamento patrimonial desses bens e, ainda, cita o prazo concedido (registro contábil 
obrigatórios a partir de 01/01/2017) pela IN TCE-ES nº 36/2016 para os municípios 
ajustarem o registro, mensuração e reconhecimento das depreciações e amortizações. 

No entanto, a IN 36/2016 não concede ao ente municipal a ausência do levantamento 
patrimonial dos bens imóveis, mesmo que não se consiga atribuir o valor real de bem e 
não isenta o ente municipal de realizar o levantamento patrimonial dos bens  imóveis e 

enviá-lo em sua PCA, mesmo que com indicação dos valores históricos registrados na 
contabilidade, conforme disposto nos artigos 94 a 96 da Lei 4320/1964.  

Sendo assim, sugere-se pela manutenção do indício de irregularidade . (g.n.) 
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2.3 Ausência de medidas administrativas visando ao encaminhamento de parecer 
do controle interno em conformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015.  (item 
3.3.1 do RTC nº 552/2017)  

Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º da Res. TCEES 227/2011, IN 
TCEES 34/2015. 

Segundo o relatório técnico: 

Dentre os motivos para abstenção de opinião conclusiva referente à prestação de 
contas está o fato deste Controlador ter assumido em janeiro de 2017 e a UCCI 
não possuir histórico de trabalho, quer seja de auditoria, quer seja de plano de 

auditoria. A amostragem e comparações do exercício de 2016 formas 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.  

Não foram demonstradas pelo gestor as medidas administrativas adotadas para 
possibilitar ao controle interno a emissão do parecer com os elementos previstos 

no Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015.  

Sugere-se, assim, sua citação para apresentação de justificativas em relação ao 
encaminhamento do parecer do controle interno em desconformidade com o 

Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015. 

Das justificativas: 

Esclarecemos para os devidos fins que ao final do mandato do exercício de 2016, 

fui exonerada em 31/12/2016, conforme decreto de exoneração encaminhado em 
anexo. Neste sentido, a partir do dia 01/01/2017, não tive qualquer acesso as 
dependências físicas do Fundo Municipal de Educação e tampouco acesso as 

informações. Portanto, em que pese as alegações do Controle Interno de 
dificuldades para emissão do relatório, a responsabilidade do fechamento do 
balanço e envio da PCA foi cumprida e encaminhada dentro do prazo pela equipe 

de técnicos da contabilidade, que permaneceu a mesma em 2017. Vale salientar 
ainda que o mesmo, responsável pelo controle interno era membro na comissão 
da equipe de transição de governo publicado na data de 21 de outubro de 2016, e 

foi nomeado ao cargo de controle interno no dia 01 de janeiro de 2017, conforme 
documentos em anexos. 

Da análise das justificativas.  

Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar o 
responsável para que justificasse o envio do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle 
Interno sem a devida conclusão. 

Entretanto, mesmo que o gestor da secretaria envie e concorde com o Parecer 
Conclusivo da Unidade de Controle Interno não pode ser responsabilizado pela forma da 
análise, elaboração e conclusão do referido relatório, mas sim do resultado apurado pelo 

Parecer, sendo essa de exclusiva responsabilidade dos servidores signatários (da 
Controladoria Geral do Município). 

Inclusive, o próprio Controlador Geral menciona a falta de estrutura para o desempenho 

de suas atividades. A responsabilidade para a instituição (iniciativa legal) e instalação da 
estrutura compete ao Prefeito Municipal e não ao Secretário Municipal.  

Assim, sugiro pelo afastamento do indicio de irregularidade .  (g.n.) 

 

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao Fundo Municipal de Educação 

de Alegre, exercício de 2016, sob a responsabilidade da Sra. Noêmia Karla de Freitas 
Ávila. 
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No entanto, as justificativas prestadas não foram suficientes para sanar o seguinte 

indício de irregularidade: 

 

2.2 Não comprovação de bens imóveis por meio de realização de 

inventário. (item 3.2.3 do RTC nº 552/2017)  

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

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no 

sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA as 
contas da Sra. Noêmia Karla de Freitas Ávila, na forma do artigo 84, II da Lei 
Complementar Estadual 621/2012, no exercício de funções de ordenadora de despesas 

do Fundo Municipal de Educação de Alegre. 

Sugere-se, ainda, determinar ao Fundo Municipal de Educação de Alegre , na pessoa 
de seu atual gestor, que: 

1- Encaminhe, nas futuras prestações de contas, o inventário de bens imóveis, mesmo 
com indicação do valor histórico, em atendimento aos artigos 94 a 96 da Lei 
4320/64. 

Vitória, 9 de maio de 2018 

[...]” 

 

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo 

em todos os seus termos, o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, 

VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à 

sua consideração. 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Relator 

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 pelo Relator, em: 

1.1. MANTER as irregularidades constantes dos itens 2.2 da Instrução Técnica 

Conclusiva 1679/2018, sob a responsabilidade da senhora Noêmia Karla de Freitas 

Ávila, qual seja: 

2.2  Não comprovação de bens imóveis por meio de realização de 

inventário. (item 3.2.3 do RTC nº 552/2017)  

Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64, arts.94 a 96. 
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1.2. JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas da senhora Noêmia Karla 

de Freitas Ávila frente ao Fundo Municipal de Educação de Alegre no exercício 

de 2016, na forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, tendo em 

vista tratar-se de impropriedade de natureza formal, de natureza não grave e que 

não representa dano injustificado ao erário, dando plena quitação à responsável, 

nos termos do artigo 86 do mesmo diploma legal; 

1.3. DETERMINAR ao atual gestor, com amparo no artigo 1º, XVI da Lei 

Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, §7º do RITCEES, que encaminhe 

a esta Corte de Contas, nas futuras prestações de contas, o inventário de bens 

imóveis, mesmo com indicação do valor histórico, em atendimento aos artigos 94 a 

96 da Lei 4320/64, alertando para o §1º do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, 

onde dispõe que “o Tribunal de Contas poderá julgar irregulares as contas no caso 

de descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, em 

processos de tomada ou de prestação de contas consideradas regulares com 

ressalva.” 

1.4. ARQUIVAR após transito em julgado.  

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (no exercício da 

presidência) Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator).  

4.2. Conselheira em substituição:  Márcia Jaccoud Freitas. 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

No exercício da presidência  

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Relator 
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CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Em substituição 

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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