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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ORDENADOR) – 

EXERCÍCIO DE 2019 – FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE COLATINA – REGULAR – QUITAÇÃO –  

RECOMENDAR – CIÊNCIA – ARQUIVAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES: 

RELATÓRIO 

Tratam os presentes autos de prestação de contas anual de Ordenador do Fundo 

Municipal de Saúde de Colatina, referente ao exercício de 2019, sob a 
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responsabilidade das senhoras Luzilene Ramos1 / Kamila de Sales Roldi Correa,2 

gestoras a frente do Fundo Municipal de Saúde de Colatina.  

A Prestação de Contas Anual foi encaminhada ao Tribunal de Contas, conforme 

disposições contidas na no artigo 135 do RITCEES e na Instrução Normativa TCEES 

nº 43/2017, recebida e homologada no CidadES dentro do prazo regimental e 

analisada pelo corpo técnico conforme Relatório Técnico 00213/2020-9. 

A competente Área Técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva - ITC 

004079/2020-1 onde opinou, quanto ao aspecto técnico contábil, para que as contas 

fossem julgadas regulares, com emissão de recomendação 

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas, foi elaborado o 

Parecer 02952/2020-1, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira que anuiu 

a proposta contida na Instrução Técnica Conclusiva 004079/2020-1 pugnando pela 

regularidade da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Colatina sem 

prejuízo de que sejam expedidas as recomendações propostas no Relatório Técnico 

00213/2020. 

Após a manifestação do Ministério Público de Contas, vieram os autos conclusos. 

É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Como sobredito tratam os autos de prestação de contas anual de Ordenador do Fundo 

Municipal de Saúde de Colatina, referente ao exercício de 2019, sob a 

responsabilidade das senhoras Luzilene Ramos / Kamila de Sales Roldi Correa. 

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, 

portanto, apto à apreciação de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e 

regimentais. 

                                            
1
  Responsável pela gestão dos recursos públicos 

2
 Responsável pela gestão dos recursos públicos e Responsável pelo envio da PCA 
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Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem acompanhar, pelos seus 

próprios fundamentos, as razões lançadas Instrução Técnica Conclusiva 04079/2020-1, 

cujo opinamento foi pela regularidade das contas apresentadas em consonância do 

que restou analisado pelo Relatório Técnico 004079/2020-1.  

O Ministério Público de Contas através do Parecer 02952/2020-1 acompanha o 

entendimento contido na Instrução Técnica Conclusiva 004079/2020-1, e pugna pela 

regularidade das contas com expedição de recomendação aos responsáveis. 

Com efeito, em conformidade com as referidas manifestações, encampo, independente 

de transcrição, os termos e a proposta de encaminhamento, que compõe a Instrução 

Técnica Conclusiva 00946/2020-2: 

[...] 

Considerando a completude apresentada na análise de mérito contida no 

Relatório Técnico 00213/2020-9, que preenche, portanto, os requisitos 

estabelecidos no artigo 319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento 

do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos 

e jurídicos descritos na referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou: 

5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor(es) 
responsável (eis), no exercício das funções administrativas no(a) Fundo 
Municipal de Saúde de Colatina. 

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016, a análise 
consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações 
apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor 
responsável, nos termos da Instrução Normativa 43/2017. 

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação 
de contas sob a responsabilidade de LUZILENE RAMOS / KAMILA DE SALES 
ROLDI CORREA, no exercício de 2019, na forma do artigo 84 da Lei 
Complementar Estadual 621/2012. 

Acrescenta-se sugestão de RECOMENDAR ao atual gestor: 

1. que adote providências administrativas cabíveis junto ao 
setor de contabilidade visando a parametrização do seu 
sistema contábil de forma a garantir que dados contábeis, 
encaminhados ao TCEES no formato de remessas mensais 
(PCM), não venham a sofrer alterações ou modificações 
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posteriores, passando a adotar mecanismos de fechamento 
mensal e ajustes contábeis necessários dentro dos períodos 
ainda abertos, conforme a boa prática contábil e definições 
constantes das normas de contabilidade aplicadas ao setor 
público: 

2. que na próxima prestação de contas anual encaminhe nota 
explicativa informando as providências tomadas para sanar 
as divergências apontadas no estoques, demonstrada na 
tabela 15 deste RTC. 

Ante todo o exposto, acompanhando inteiramente o entendimento da Área Técnica e do 

Parecer do Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que 

ora submeto à apreciação deste Colegiado. 

 

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Conselheiro Relator 

 

 

ACÓRDÃO 

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

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões 

expostas pelo relator, em: 

1. Julgar Regular as contas apresentadas pelas Senhoras Luzilene Ramos 

/Kamila de Sales Roldi Correa, gestoras à frente do Fundo Municipal de Saúde de 

Colatina, no exercício de 2019, na forma do inciso I3 do artigo 84 da Lei 

Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 854 

do mesmo diploma legal. 

2. Recomendar ao atual Gestor que:  

a) adote providências administrativas cabíveis junto ao setor de contabilidade 

visando a parametrização do seu sistema contábil de forma a garantir que 

                                            
3 Art. 84. As contas serão julgadas: 
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a 
legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável; 
4 Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação ao responsável. 
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dados contábeis, encaminhados ao TCEES no formato de remessas mensais 

(PCM), não venham a sofrer alterações ou modificações posteriores, 

passando a adotar mecanismos de fechamento mensal e ajustes contábeis 

necessários dentro dos períodos ainda abertos, conforme a boa prática 

contábil e definições constantes das normas de contabilidade aplicadas ao 

setor público: 

b) na próxima prestação de contas anual encaminhe nota explicativa informando 

as providências tomadas para sanar as divergências apontadas no estoques, 

demonstrada na tabela 15 deste RTC. 

3. Dar ciência aos interessados 

4. Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados. 
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