
 

ACÓRDÃO TC-1137/2017 - PRIMEIRA CÂMARA 

 

PROCESSO - TC-3869/2015 

JURISDICIONADO  - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA 

ASSUNTO               - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

RESPONSÁVEL - MARCOS FERNANDO ALVES 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 – 

REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO 

– ARQUIVAR.  

 

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

I – RELATÓRIO: 

 

Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal 

de Saúde de Boa Esperança, sob a responsabilidade do Sr. Marcos Fernandes 

Alves, referente ao exercício de 2014. 

 

No Relatório Técnico 00182/2016-9 (fls. 50/63) a área técnica apontou indícios de 

irregularidades, originando a Instrução Técnica Inicial 00542/2016-5 (fl. 64) para a 

citação do responsável. 

 

O Núcleo de Controle de Documentos desta Corte informou que não foi enviada 

qualquer documentação em nome do Sr. Marcos Fernandes Alves (fl. 75), referente 

ao Termo de Citação 834/2016-9 (fl. 70), com vencimento em 09/11/2016. 

 

Considerando a inércia do responsável, o Sr. Marcos Fernandes Alves foi declarado 

REVEL, conforme art. 65, da Lei Orgânica deste Tribunal, nos termos da 

Manifestação Técnica 1301/2016-2 (fls. 79/81) e Decisão Monocrática – DECM 

00007/2017-8 (fl. 83). 
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A Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou a Instrução Técnica 

Conclusiva - ITC 01145/2017-8 (fls. 87/93), recomendando o julgamento pela 

irregularidade, nos seguintes termos: 

 
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA, exercício de 2014, 

formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações 

posteriores, sob a responsabilidade do Sr. MARCOS FERNANDES ALVES. 

 

Conforme exposto não foram apresentadas justificat ivas ao afastamento as 

seguintes irregularidades: 

 

2.1 RECOLHIMENTO A MENOR DAS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES AO REGIME PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, infração aos artigos 85, 87 e 91 da Lei 

Federal 4.320/64; 

 

2.2 NÃO ENVIO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS – 

INVMOV, infração aos artigos 4º c/c §4º artigo 3º da IN TCEES nº 

28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964; 

 

2.3 NÃO ENVIO DO INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS – 

INVIMO, infração aos artigos 4º c/c §4º artigo 3º da IN TCEES nº 

28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964; 

 

2.4 NÃO ENVIO DO INVENTÁRIO DE BENS NO 

ALMOXARIFADO – INVALM, infração aos artigos 4º c/c §4º artigo 3º 

da IN TCEES nº 28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 

4.320/1964. 

 

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, 

considerando que as irregularidades mantidas, principalmente em relação ao 

item 2.1 desta instrução, representam grave infração à norma legal, opina-se 

no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as 

contas do Sr. MARCOS FERNANDES ALVES, no exercício de funções de 

ordenador de despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA 

ESPERANÇA no exercício de 2014, na forma do artigo 84, III, d da Lei 

Complementar Estadual 621/2012. 

 

E, ainda: 

 

1) Com fundamento no artigo 135, I da Lei Complementar Estadual 

621/2012, que seja aplicada multa pecuniária ao gestor responsável;  

 

2) Com fundamento no artigo 1º, XVI da Lei Complementar Estadual 

621/2012 c/c o artigo 329, §7º do RITCEES, que seja determinado ao atual 

gestor, ou quem venha a sucedê-lo: 

 

a) Que efetue o recolhimento das obrigações retidas dos 

servidores aos RPPS, visando regularizar a situação da 
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entidade e que tome as medidas administrativas necessárias, 

nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a 

totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre 

recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso; 

 

b) Que sejam tomadas as providências, com a finalidade de 

realizar e informar em notas explicativas das futuras 

prestações de contas as medidas adotadas e os ajustes 

contábeis realizados em função das divergências encontradas 

nos saldos dos bens móveis e imóveis em 2014; 

 

c) Que adote as medidas necessárias para o 

encaminhamento de inventários de bens móveis e imóveis 

compatíveis com as demonstrações financeiras em futuras 

prestações de contas, conforme disciplina o artigo 96 da Lei Federal 

4.320/1964. 

 

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para 

manifestação, o Em. Procurador Luciano Vieira elaborou o parecer - PPJC 

03143/2017-2 (fls. 97/101), manifestando-se de acordo com a Secretaria de 

Controle Externo de Contas. 

 

 

II – DA IRREGULARIDADE: 

 

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. 

 

Passo, então, à apreciação do mérito. 

 

II.1 - Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias dos servidores 
ao Regime Próprio de Previdência Social (Item 4.1.2.1 do RTC 182/2016-9). 
Base Legal: Artigos 85, 87 e 91 da Lei Federal 4.320/64. 

 

Conforme relatado no RTC 182/2016 (fls. 50/63): 

 
Com base no resumo anual da folha de pagamento do exercício financeiro, dos 

servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e no 
balancete financeiro (BALFIN), peças integrantes da prestação de contas anuais 
encaminhadas pelo gestor responsável, identificou-se que foram consignados 

valores registrados no balanço financeiro em montante inferior aos valores retidos 
dos servidores indicado na folha de pagamentos.  
Observou-se que o valor consignado de contribuições dos servidores pagos no 

balanço financeiro foi de R$105.409,23 enquanto que tais valores somaram R$ 
127.251,06 na folha de pagamentos, conforme demonstrado na Tabela 08 acima. 
Tais evidências apontam para registro (consignação) a menor, de R$ 21.841,83 se 

considerados os valores indicados no resumo da folha de pagamento anual 
(FOLRPP).  
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Diante do exposto, faz-se necessário que o Responsável encaminhe as 

justificativas e/ou documentação que entender como necessárias ao 

esclarecimento e comprovação da situação encontrada. 

 

Regularmente citado (fl. 70), o responsável não encaminhou no prazo estipulado 

pelo Relator alegações de defesa, sendo o fato certificado pelo Núcleo de Controle 

de Documentos, conforme fl. 75. Fato que culminou com a decretação da REVELIA 

do Sr. Marcos Fernandes Alves, fl. 83, com fundamento no artigo 301, parágrafo 

único do RITCEES. 

 

Na ITC, diante da omissão por parte do defendente, a área técnica seguiu o 

Relatório Técnico Contábil - RTC 182/2016-9 e sugeriu a manutenção da 

impropriedade relatada.  

 

Pois bem. 

 

Verifiquei no arquivo digital (CD), encaminhado na oportunidade de apresentação da 

Prestação de Contas Anual deste Fundo Municipal de Saúde, na conta 

RPPS/IPASBE, constante do Balanço Financeiro, o pagamento extra-orçamentário 

no valor de R$105.409,23. 

 

Entretanto, no mesmo arquivo digital (CD), consta no Relatório - arquivo 03-33-

FOLRPP, na folha de pagamento dos servidores beneficiados pelo regime de 

previdência próprio – IBASPE, que a retenção de R$127.251,06, tendo em vista a 

somatória de valores retidos ao IPASBE de R$111.858,04, R$5.582,79 e 

R$9.810,23. 

 

Neste contexto, restou demonstrada a diferença a pagar ao referido Instituto no valor 

de R$21.841,83, em decorrência de que os valores apresentados para recolhimento 

ao RPPS calculados nas folhas de pagamento são maiores do que os efetivamente 

recolhidos. 

 

Logo, assiste razão a área técnica, visto que o defendente não apresentou 

documentos que justificassem a diferença paga a menor. 

 

Neste caso, deve-se fazer a conciliação de todas as despesas que compõem a folha 

de pagamento e fazem parte da base de cálculo para a Contribuição Patronal e 

verificar a divergência entre esses valores apresentados na folha de pagamento e o 

efetivamente recolhido ao RGPS. 

 

Contudo, percebe-se que a divergência apontada pela área técnica no valor anual 

de R$21.841,83 é pequena comparado ao recolhido à previdência, que foi de 

R$127.251,06 anual, demonstrando não somente a baixa materialidade da diferença 
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apontada, mas, sobretudo, denota ser resultado de um eventual problema de 

conciliação das contas e não efetivamente ausência de recolhimento. 

 

Diante do exposto, não há como afastar a irregularidade, vez que a divergência, de 

fato existe, entretanto, entendo que esta não tem o condão de macular as contas em 

análise. 

 

Nestas condições, determino ao gestor atual que realize a conciliação da folha de 

pagamento quanto à base de cálculo da Contribuição Patronal e o valor 

efetivamente recolhido ao RPPS e, se for comprovado que houve recolhimento à 

menor, proceda ao recolhimento complementar e encaminhe os ajustes contábeis 

realizados e documentação comprobatórias a este Tribunal na próxima prestação de 

contas anual. 
 

II.2 - Não envio do inventário de bens móveis - INVMOV (Item 4.3.1 do RTC 

182/2016-9). 
Base Legal: artigo 4º c/c §4º artigo 3º da IN TCEES nº 28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 

4.320/1964. 

 

Na análise do indicativo de irregularidade, o RTC 182/2016 (fls. 50/63) descreve o 

fato, como segue: 

 

Não foi encaminhado o arquivo de inventário de bens móveis (INVMOV) 
impossibilitando o confronto com o valor registrado no Balanço Patrimonial de 
R$1.904.876,26 deste fundo. 

 
Assim, faz-se necessário que o gestor responsável seja citado a encaminhar o 
respectivo inventário, detalhando os valores constantes na Tabela 10 que tem 

como fonte os montantes registrados na contabilidade, e caso haja divergência, 
encaminhe justificativas e documentos comprovando os ajustes realizados.  

 

II.3 - Não envio do inventário de bens imóveis - INVIMOV (Item 4.3.2 do RTC 
182/2016-9). 
Base Legal: artigo 4º c/c §4º artigo 3º da IN TCEES nº 28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 

4.320/1964. 

 

Conforme relatado no RTC 182/2016-9: 

 

Não foi encaminhado o arquivo de inventário de bens móveis (INVIMOV) 
impossibilitando o confronto com o valor registrado no Balanço Patrimonial de 
R$1.845.505,02 deste fundo. 

 
Assim, faz-se necessário que o gestor responsável seja citado a encaminhar o 

respectivo inventário, detalhando os valores constantes na Tabela 10 que tem 

como fonte os montantes registrados na contabilidade, e caso haja divergência, 

encaminhe justificativas e documentos comprovando os ajustes realizados.  
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II.4 - Não envio do inventário de bens no Almoxarifado - INVALM (Item 4.3.3 do 

RTC 182/2016-9) 

Base Legal: artigo 4º c/c §4º artigo 3º da IN TCEES nº 28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 
4.320/1964. 

Conforme relatado no RTC 182/2016-9: 

Não foi encaminhado o arquivo de inventário de bens móveis (INVMOV) 
impossibilitando o confronto com o valor registrado no Balanço Patrimonial de 

R$33.460,88 deste fundo. 
 
Assim, faz-se necessário que o gestor responsável seja citado a encaminhar o 

respectivo inventário, detalhando os valores constantes na Tabela 10 que tem 
como fonte os montantes registrados na contabilidade, e caso haja divergência, 
encaminhe justificativas e documentos comprovando os ajustes realizados.  

Regularmente citado (fl. 70), o responsável não encaminhou no prazo estipulado 

pelo Relator alegações de defesa, sendo o fato certificado pelo Núcleo de Controle 
de Documentos, conforme fl. 75. Fato que culminou com a decretação da REVELIA 

do Sr. Marcos Fernandes Alves, fl. 83, com fundamento no artigo 301, parágrafo 
único do RITCEES. 

 
Dessa forma, seguindo o Relatório Técnico Contábil - RTC 182/2016-9, a área 

técnica, em sede de elaboração da peça conclusiva, sugeriu a manutenção das 

impropriedades acima relatadas (itens 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3 do RTC 182/2016-9).  
 

Pois bem. 
 
Analisando ambas as argumentações, entendo que assiste razão à área técnica 

quanto ao não cumprimento dos artigos 94, 95 e 96 da Lei 4320/64 e das 
divergências do inventário dos bens móveis, imóveis e almoxarifado. 

 

Todavia, divirjo da conclusão pela irregularidade das contas, pois a Secretaria do 

Tesouro Nacional aprovou na forma do Anexo à Portaria STN 548, de 24 de 

setembro de 2015, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis 

Patrimoniais - PIPCP, definidos nos artigos 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de 

novembro de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e que, este Tribunal acompanhou 

a STN através da Instrução Normativa 36/2016, que ampliou os prazos conforme art. 

1º, inciso II, a saber: 

 
II - dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP, definidos no MCASP, nos 

prazos estabelecidos de forma gradual, dispostos no anexo único desta Instrução 
Normativa, em conformidade com Plano de Implantação dos Procedimentos 
Contábeis Patrimoniais - PIPCP, anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro 

de 2015. 

 

Assim, considerando que a referida IN 36/2016, em seu anexo único, nos itens 7, 8, 

9 e 17 apresenta os novos prazos para o reconhecimento, mensuração e 

evidenciação dos bens móveis, imóveis; de infraestrutura, cultural e estoques, 
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respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor 

recuperável, nos prazos entre 2016 a 2021 para a implantação dos sistemas e 

registros contábeis. 

 

Nestas condições, relevo a divergência mantida entre os registros contábeis e o 

inventário de bens móveis e imóveis no exercício de 2014, visto que se encontram 

dentro do prazo para os referidos ajustes. 

 

Contudo, determino ao gestor atual que atente para os prazos da Instrução 

Normativa 36/2016 quanto à preparação de sistemas e outras providências de 

implantação e a obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe os inventários 

dos bens móveis, imóveis e almoxarifado na próxima prestação de contas. 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Fincado na fundamentação exposta e por tudo mais que dos autos consta, 

divergindo do entendimento da Secretaria de Controle Externo e do Ministério 

Público Especial de Contas, VOTO, com base no artigo 29, inciso V, da Resolução 

nº 261/2003, no sentido de que o Colegiado adote a seguinte decisão: 

 

1 – Por manter as seguintes irregularidades, sem o condão de macular as contas, 

conforme já fundamentado neste voto: 

 
II.1 - Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias dos servidores ao 

Regime Próprio de Previdência Social (Item 4.1.2.1 do RTC 182/2016-9). 
Base Legal: Artigos 85, 87 e 91 da Lei Federal 4.320/64. 
 

II.2 - Não envio do inventário de bens móveis - INVMOV (Item 4.3.1 do RTC 
182/2016-9). 
Base Legal: artigo 4º c/c §4º artigo 3º da IN TCEES nº 28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei 

Federal nº 4.320/1964. 
 
II.3 - Não envio do inventário de bens imóveis - INVIMOV (Item 4.3.2 do RTC 

182/2016-9). 
Base Legal: artigo 4º c/c §4º artigo 3º da IN TCEES nº 28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei 
Federal nº 4.320/1964. 

 
II.4 - Não envio do inventário de bens no Almoxarifado - INVALM (Item 4.3.3 do RTC 
182/2016-9) 

Base Legal: artigo 4º c/c §4º artigo 3º da IN TCEES nº 28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei 
Federal nº 4.320/1964. 

 

2 - Sejam julgadas REGULARES COM RESSALVAS as contas do Fundo 

Municipal de Saúde de Boa Esperança, sob a responsabilidade da Sr. Marcos 

Fernandes Alves, no exercício suas funções administrativas de ordenadora de 

despesas, relativas ao exercício de 2014, nos termos do inciso II, do art. 84, da Lei 

Complementar 621/2012, dando ao responsável, a quitação que trata o art. 85 do 

mesmo diploma legal. 
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3 – Encaminhar ao atual gestor as seguintes determinações: 

 

 Que realize a conciliação da folha de pagamento com o valor efetivamente 

recolhido ao RPPS e encaminhe os ajustes contábeis realizados e 

documentação comprobatórias à este Tribunal na próxima prestação de 

contas anual. 

 Atente para os prazos da Instrução Normativa 36/2016 quanto à preparação 

de sistemas e outras providências de implantação e a obrigatoriedade dos 

registros contábeis e encaminhe os inventários dos bens móveis, imóveis e 

almoxarifado na próxima prestação de contas. 

 

Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se. 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3869/2015, ACORDAM os 

Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, em sessão realizada no dia seis de setembro de dois mil e dezessete, por 

maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias 

Chamoun: 

1. Manter as seguintes irregularidades, sem o condão de macular as contas, 

conforme fundamentado no voto do relator: 

1.1 Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias dos servidores ao 

Regime Próprio de Previdência Social (Item 4.1.2.1 do RTC 182/2016-9). Base 

Legal: Artigos 85, 87 e 91 da Lei Federal 4.320/64; 

1.2 Não envio do inventário de bens móveis - INVMOV (Item 4.3.1 do RTC 

182/2016-9). Base Legal: artigo 4º c/c §4º artigo 3º da IN TCEES 28/2013 e artigos 

94 e 96 da Lei Federal 4.320/1964; 

1.3 Não envio do inventário de bens imóveis - INVIMOV (Item 4.3.2 do RTC 

182/2016-9). Base Legal: artigo 4º c/c §4º artigo 3º da IN TCEES 28/2013 e artigos 

94 e 96 da Lei Federal 4.320/1964. 
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1.4 Não envio do inventário de bens no Almoxarifado - INVALM (Item 4.3.3 do RTC 

182/2016-9). Base Legal: artigo 4º c/c §4º artigo 3º da IN TCEES 28/2013 e artigos 

94 e 96 da Lei Federal 4.320/1964. 

2. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal 

de Boa esperança, sob a responsabilidade do senhor Marcos Fernandes Alves, 

relativas ao exercício de 2014, nos termos do inciso II, do art. 84, da Lei 

Complementar 621/2012, dando-lhe a devida quitação, que trata o art. 85 do 

mesmo diploma legal; 

3. Determinar ao atual gestor: 

3.1 Que realize a conciliação da folha de pagamento com o valor efetivamente 

recolhido ao RPPS e encaminhe os ajustes contábeis realizados e documentação 

comprobatórias à este Tribunal na próxima prestação de contas anual; 

3.2 Atente para os prazos da Instrução Normativa 36/2016 quanto à preparação de 

sistemas e outras providências de implantação e a obrigatoriedade dos registros 

contábeis e encaminhe os inventários dos bens móveis, imóveis e almoxarifado na 

próxima prestação de contas; 

4. Dar ciência aos interessados; 

5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.   

Vencido o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que votou por 

julgar irregulares as contas, acompanhando a área técnica e o Ministério Público 

Especial de Contas. 

 

Composição 

Reuniram-se na Primeira Câmara de julgamento o senhor conselheiro Sebastião 

Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire 

Farias Chamoun, Relator, e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud 

Freitas. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Luis Henrique 
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Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público 

Especial de Contas. 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 2017. 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente   

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Relator 

 

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Em substituição 

 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

Lido na sessão do dia: 29/11/2017 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões 
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