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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA – EXERCÍCIO 

DE 2016 – REGULAR COM RESSALVAS – 

DETERMINAÇÃO. 

 

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD 

FREITAS: 

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE COLATINA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora 

DÉBORA GATTI. 

Com base no Relatório Técnico n.º 00568/2017-8 e na Instrução Técnica Inicial 

n.º 01086/2017-4, foi proferida a Decisão Monocrática n.º 01619/2017-9, por meio 

da qual a senhora Débora Gatti foi citada para justificar os seguintes indícios de 

irregularidade: 

3.2.1.1 Divergência entre saldo contábil e saldo bancário; 

3.2.2.A Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos 

contábeis e o valor dos inventários de bens em imóveis e dos bens 

móveis; 
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3.2.2.B Ausência de assinatura da Comissão responsável pelo 

inventário, nos termos circunstanciados (arquivo TERALM, TERMOV e 

TERIMO); 

 

3.2.2.C Diferença física e contábil apresentada no arquivo TERMOV e 

TERIMO está com valores diferentes daqueles apresentados por meio 

de comparação entre contabilidade e inventários de bens móveis e 

contabilidade e inventário de bens imóveis. 

Devidamente citada, a responsável apresentou suas razões de justificativas, bem 

como documentação de apoio (Defesa n.º 00373/2018-1 e Peça Complementar n.º 

05516/2018-8). 

Instada a manifestar-se, a área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva 

n.º 02227/2018-2, opinou pelo afastamento das irregularidade atinente à divergência 

entre o saldo contábil e saldo bancário, por evidenciar, com base nos documentos 

novos acostados pela responsável, o saneamento da divergência inicialmente 

identificada. 

No que diz respeito às demais irregularidades, opinou pela manutenção das 

mesmas. No entanto, considerando a sua natureza moderada, opinou pelo 

julgamento pela regularidade com ressalvas das contas, com expedição de 

determinação ao atual gestor, para que adote medidas administrativas, nas futuras 

prestações de contas, visando a regularização dos saldos contábeis dos bens 

móveis e imóveis em compatibilidade com inventários levantados, bem como 

providencie o encaminhamento de termos relativos aos inventários com a devida 

assinatura dos membros das comissões inventariantes, em  atendimento aos  

requisitos  da  Instrução Normativa TC 43/2017, artigos 94 a 96 da Lei n.º 4320/1964 

e das  Normas Brasileiras de Contabilidade.  

 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º 03148/2018-3, de lavra 

do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, ratificou o opinamento técnico, 
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concluindo pela regularidade com ressalvas da prestação de contas, com 

expedição de determinação. 

É o Relatório. 

Analisados os autos, acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério 

Público de Contas acerca da regularidade com ressalvas na Prestação de Contas 

Anual, com expedição da determinação proposta. Adoto como razões de decidir os 

fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 

02227/2018-2, abaixo transcritos: 

“2.1 Divergência entre saldo bancário e saldo contábil. (item 3.2.1 do RTC) 

Base legal: art. 85 da Lei 4320/64 c/c LC101/200, art. 43 c/c §3º do art. 164 da 

CFRB/88. 

O Relatório Técnico descreve o fato encontrado, como demonstrado a seguir:  

As contas 0179-7 e 624.018-1, da caixa econômica, não demonstraram divergência entre 

saldo bancário e contábil, conforme arquivo TVDISP, no entanto examinando os valores 

trazidos nos extratos bancários nota-se que não retratam os mesmos valores registrados na 

contabilidade, ou seja, o que se afirma na tabela 13, que mostra saldos contábeis iguais 

aos saldos bancários, não se confirmou após análise dos extratos bancários, por esse 

motivo sugere-se a citação do gestor para que esclareça as divergências entre banco e 

contabilidade observadas nas contas bancárias 0179-7 e 624.018-1 apresentadas na tabela 

12. 

 

Tabela 14 – recorte parcial da tabela 12. 

Banco Agência Conta 
Tipo da 

Conta 
1
 

Fonte de 

Recurso 

Saldo 

Contábil 

(a) 

Saldo 

Bancário (b) 

Saldo 

Bancário 

Conciliado 

(C) 

Diferença 

(b – a) 

104 172 0179-7 1 
3-203-

0000 
896.722,74 21.185,37 896.722,74 - 875.537,37  

104 172 624.018-1   1 
1-203-

0000 
8.845.086,77 4.481.397,96 8.845.086,77 

-

4.363.688,81  
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Nota: o saldo conciliado não apresenta divergência entre banco e contabilidade, trazendo  

no arquivo TVDISP os mesmos valores para saldo contábil e bancário, por isso não trouxe 

esclarecimentos, mas os extratos bancários mostram valores diferentes como pode ser 

visto na tabela 14. 

Argumentou a responsável: 

Em conferência nos documentos encaminhados na prestação de contas do exercício de 

2016, verifiquei que não houve o envio correto dos extratos bancários pelo setor 

responsável do Fundo Municipal de Saúde das contas individuais e do Fundo de 

Investimento - FMS Colatina FNS FAEC Cirurgias, referente a conta da Caixa Econômica 

Federal agência 0172, conta nº 0179-7 e agência 0172, conta nº 624.018-1 extratos estes 

que confirmariam as disponibilidades financeiras em caixa e equivalentes de caixa, e a 

saída de recursos financeiros, confirmando assim a somatória dos extratos individuais. 

Sendo assim, estamos encaminhando os devidos extratos que comprovam os saldos 

constantes nas contas. 

Em sua defesa, o responsável apresentou documentos, conforme a peça 

complementar 5516/2018, onde constam os extratos bancários das respectivas 

contas correntes. Alega a defesa, que foram encaminhados extratos bancários 

corretos e que suprimiram as informações necessárias para sanar as divergências.  

Dessa forma, ao analisar os documentos, constataram-se: 

- quanto a conta corrente 0179-7, foram disponibilizados os extratos bancários (fls. 9 

e 11 peça complementar 5516/2018), os quais totalizaram o valor de R$875.537,37. 

O valor encontrado confere com o valor divergente entre o saldo bancário e o saldo 

contábil mencionado no RTC, assim foi sanada esta diferença; e 

- quanto a conta corrente 624.018-1, foram disponibilizados os extratos bancários (fls. 

7 e 8 da peça complementar 5516/2018), os quais totalizaram o valor de 

R$4.363.688,81. O valor encontrado confere com o valor divergente entre o saldo 

bancário e o saldo contábil mencionado no RTC, assim foi sanada esta diferença.  

Diante do exposto,  verificadas as argumentações apresentadas pelo responsável e a 

análise técnica, concluiu-se pela afastamento da irregularidade. 

 

 

2.2 Divergência entre saldo bancário e saldo contábil. (item 3.2.1.1 do RTC) 
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Base legal: art. 85 da Lei 4320/64 c/c LC101/200, art. 43 c/c §3º do art. 164 da 

CFRB/88. 

De acordo com o Relatório Técnico: 

As contas 0179-7 e 624.018-1, da caixa econômica, não demonstraram divergência entre 

saldo bancário e contábil, conforme arquivo TVDISP, no entanto examinando os valores 

trazidos nos extratos bancários nota-se que não retratam os mesmos valores registrados na 

contabilidade, ou seja, o que se afirma na tabela 13, que mostra saldos contábeis iguais 

aos saldos bancários, não se confirmou após análise dos extratos bancários, por esse 

motivo sugere-se a citação do gestor para que esclareça as divergências entre banco e 

contabilidade observadas nas contas bancárias 0179-7 e 624.018-1 apresentadas na tabela 

12. 

Em sua defesa, o responsável apresentou documentos, conforme a peça 

complementar 5516/2018, onde constam os extratos bancários das respectivas 

contas correntes. Alegou a defesa, que foram encaminhados extratos bancários 

corretos e que suprimiram as informações necessárias para sanar as divergências.  

Dessa forma, ao analisar os documentos, constataram-se que os saldos dos extratos 

bancários das contas correntes 0179-7 e 624.018-1, correspondem respectivamente 

aos valores de R$875.537,37 e R$4.363.688,81, sanando as divergências 

encontradas, por corresponderem aos valores divergentes relatados.  

Diante do exposto,  verificadas as argumentações apresentadas pelo responsável e a 

análise técnica, concluiu-se pela afastamento da irregularidade. 

2.3 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor 

dos inventários de bens móveis e bens imóveis (item 3.2.2 a do RTC) 

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

De acordo com o Relatório Técnico Contábil, foi apurada divergências as quais 

necessitariam de esclarecimentos do gestor, como segue: 

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 15) Estoques, Imobilizados e Intangíveis      Em R$ 1,00 
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Descrição Balanço Patrimonial (a) Inventário (b) 
Diferença (a-

b) 

Estoques 1.041.200,03 1.041.200,03 0,00 

Bens Móveis 6.270.904,20 4.075.428,91 2.195.475,29 

Bens Imóveis 10.470.152,74 1.184.939,39 9.285.213,35 

Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Processo TC 04994/2017-4 - 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 concili ações e/ou 

inventário ou não elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre 

o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se opina 

pela citação do gestor responsável para apresentação das justificativas cabíveis. 

Alega em sua defesa: 

No que se referem aos itens 3.2.2.A e 3.2.2.C, a qual relata divergências e diferença dos 

valores dos inventários de bens móveis e imoveis, esses valores estão diferentes, tendo em 

vista que, desde a separação das Unidades Gestoras, os bens continuam sendo 

alimentados no sistema de Patrimônio na UG Prefeitura Municipal de Colatina, e essa 

situação só foi identificada pela Prefeitura Municipal de Colatina e Fundo Municipal de 

Saúde posterior aos fechamentos das contas anuais de 2014. 

Assim, a partir desse momento, o Município veio trabalhando para que a situação fosse 

regularizada, a qual, constituiu uma comissão permanente para que fosse realizada 

levantamentos, recadastramentos, valores atuais e demais registros necessários dos bens 

imóveis, que iniciou seus trabalhos e continua trabalhando para segregar os bens 

patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de Colatina  

Argumenta a responsável, que desde a separação das unidades gestoras, os bens 

continuam sendo alimentados no sistema de Patrimônio na UG da Prefeitura 

Municipal de Colatina. 

Também, apresenta os Termos Circunstanciado de Bens Móveis e Bens Imóveis 

(TERMOV e TERIMO) declarando de elaboração do Inventário no exercício 2016, 

tendo sido elaborado o documento em março de 2017 (fls. 12 e 13), alegando que 

não houve divergência em 2016. Assim segue os documentos:  
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Os Termos Circunstanciados de Bens Móveis e de Bens Imóveis mencionaram não 

ter apurado divergências de valores no exercício de 2016. Entretanto, no fechamento 

geral apurou-se diferença de R$868.060,61 para bens imóveis e R$259.326,44 para 

bens móveis. 
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Por fim, as informações apresentadas nos Termos não esclareceram as diferenças, 

permanecendo a divergência apontada no RTC, onde registrou a diferença de saldos 

contábil e inventário, no valor de R$2.195.475,29 para bens móveis e R$9.285.213,35 

para bens imóveis. 

Diante do  exposto,  considerando  a significativa divergência  entre  inventário  e o 

Balanço Patrimonial, opina-se pela manutenção desta irregularidade , sugerindo 

determinar atual  gestor  que  tome  medidas  que visem  ao  atendimento dos  

requisitos  da  IN  36/2016  e  das  Normas  Brasileiras  de Contabilidade.  

 

2.4 Ausência de assinatura da Comissão responsável pelo inventário nos 

termos circunstanciados (arquivo TERALM, TERMOV E TERIMO) (item 3.2.2.b 

do RTC) 

Base legal: anexo I, B, da IN 34/2015.  

De acordo com Relatório Técnico: 

Os termos circunstanciados trazidos nos arquivos TERALM, TERMOV E TERIMO deveriam 

ser assinados pela comissão responsável pelo inventário anual, indicando o saldo total 

apurados e o detalhamento( especificação e valor) das divergências encontradas. No 

entanto foram assinados, por meio digital, pelo responsável do envio da PCA, senhor 

Antonio Thadeu Tardin Gilberti quando deveriam ser assinados por meio digital ou 

mecânico pela comissão. 

 

Alegou a defesa: 

Na época do envio dos relatórios, o setor responsável pelo envio dos arquivos, encaminhou 

equivocadamente os documentos sem as devidas assinaturas  dos responsáveis, sendo 

assim encaminho em anexo os devidos documentos assinados pelos responsáveis. 

Encaminho também em anexo, documento a qual retifica a data constante no TERMOV - 

Termo Circunstanciado dos Bens Móveis assinado pelo responsável da Comis são. 

Informo ainda, que o TERIMO - Termo Circunstanciado dos Bens Imóveis, encontra - se 

datado também com o ano de 2016, sendo o ano de 2017 o correto. 

Verificou-se que, conforme peça complementar 5516/2018, foram apresentados os 

Decretos Municipais n°17.703, de 18 de setembro de 2014, onde constam a relação 

dos membros da Comissão Permanente para avaliar os Bens Móveis e n°18.132, de 
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11 de março de 2015, relação dos membros da Comissão Permanente para avaliar 

os Bens Imóveis, como segue: 

 

Decreto Municipal n°17.703/2014- Bens Móveis 

 

 

 

Decreto Municipal n°18.132/2015 – Bens Imóveis 
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A responsável encaminhou os documentos, através da peça complementar 

5516/2018, onde constam os Termos Circunstanciados de Bens móveis, Bens 

Imóveis e Bens em Almoxarifado, foram assinados, somente, por um membro. 

Diante do exposto, permaneceu ausente de assinatura da Comissão, responsável 

pelo inventário nos termos circunstanciados, ficando mantida a irregularidade. 

 

2.5 Diferença física e contábil apresentada no arquivo Termov e terimo está com 

valores diferentes daqueles apresentados por meio de comparação entre 

contabilidade e inventário de bens móveis e contabilidade e inventário de bens 

imóveis. (item 3.2.1.c do RTC) 

Base legal: art. 85 da Lei 43290/64. 

O Relatório Técnico Contábil, assim, descreve o indicativo de irregularidade: 

Os arquivos circunstanciados, TERMOV E TERIMO, tem a função de indicar o saldo total 

apurado e o detalhamento (especificação e valor) das divergências encontradas entre 

inventários de bens móveis e inventário de bens imóveis e contabilidade, respectivamente. 

Analisando os termos circunstanciados, nota-se que o TERMOV (termo circunstanciado 

referente a bens móveis) e o TERIMO (termo circunstanciado referente a bens imóveis) 

apresentam diferença entre inventário e registros contábeis que não se confirmam quando 

se compara os registros contábeis com os valores trazidos nos inventários – bens móveis e 

bens imóveis (tabela 15). Sugere-se a citação do gestor para que esclareça os fatos. 
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Verificando os documentos inseridos na defesa, peça complementar 5516/2018, e, 

também já comentados no item 2.3 desta ITC, constatou-se que os valores inseridos 

nos Termos ainda permanecem divergentes daqueles citados na tabela 15 do RTC.  

Os Termos Circunstanciados de Bens Móveis e de Bens Imóveis mencionaram não 

ter apurado divergências de valores no exercício de 2016. Entretanto, no fechamento 

geral apurou-se diferença de R$868.060,61 para bens imóveis e R$259.326,44 para 

bens móveis. Já, o Relatório Técnico Contábil (RTC)registrou a diferença de saldos 

contábil e inventário, no valor de R$2.195.475,29 para bens móveis e R$9.285.213,35 

para bens imóveis. 

Dessa forma, continua a diferença física e contábil apresentada no arquivo Termov e 

terimo  com os valores apresentados por meio de comparação entre contabilidade e 

inventário de bens móveis e contabilidade e inventário de bens imóveis.  

Diante do exposto, sugere-se a manutenção da irregularidade . 

 

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE COLATINA, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução 

TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade das Sra. DÉBORA 

GATTI. 

Conforme exposto, não foram apresentados elementos suficientes ao afastamento a 

seguinte irregularidade: 

2.3 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos 

inventários de bens móveis e bens imóveis (item 3.2.2 a do RTC) 

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

2.4 Ausência de assinatura da Comissão responsável pelo inventário nos termos 

circunstanciados (arquivo TERALM, TERMOV E TERIMO) (item 3.2.2.b do RTC) 

Base legal: anexo I, B, da IN 34/2015.  

2.5 Diferença física e contábil apresentada no arquivo Termov e terimo está com 

valores diferentes daqueles apresentados por meio de comparação entre 

contabilidade e inventário de bens móveis e contabilidade e inventário de bens 

imóveis. (item 3.2.1.c do RTC) 

Base legal: art. 85 da Lei 43290/64. 
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Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se 

pelo julgamento REGULAR C/ RESSALVAS da prestação de Contas do Srs. 

DÉBORA GATTI, 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 2.3, 2.4  e  2.5  desta instrução conclusiva (ITC), sugere-se 

DETERMINAR ao atual gestor que adote medidas administrativas, nas futuras 

prestações de contas, visando a regularização dos saldos contábeis dos bens móveis 

e imóveis em compatibilidade com inventários levantados, bem como providencie o 

encaminhamento de termos relativos aos inventários com a devida assinatura dos 

membros das comissões inventariantes, em  atendimento aos  requisitos  da  

Instrução Normativa TC nº 43/2017, artigos 94 a 96 da Lei 4320/1964 e das  Normas  

Brasileiras  de Contabilidade”. 

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento técnico e ministerial, 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 colegiada, ante as 

razões expostas pela Relatora, em:  

1.1 Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de Contas Anual do FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA, referente ao exercício de 2016, sob a 

responsabilidade da senhora DÉBORA GATTI, dando-lhe quitação; 

1.2 DETERMINAR ao atual gestor que adote medidas administrativas, nas futuras 

prestações de contas, visando a regularização dos saldos contábeis dos bens 

móveis e imóveis em compatibilidade com inventários levantados, bem como 

providencie o encaminhamento de termos relativos aos inventários com a devida 
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assinatura dos membros das comissões inventariantes, em  atendimento aos  

requisitos  da  Instrução Normativa TC 43/2017, artigos 94 a 96 da Lei n.º 4320/1964 

e das  Normas Brasileiras de Contabilidade;   

1.3 Arquivar, após o trânsito em julgado. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente), Rodrigo Flávio 

Freire Farias Chamoun  

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas (relatora).  

CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Relatora 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

MICHELA MORALE 

Secretária-adjunta das sessões em 

substituição 
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