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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 

2016 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA 

VENÉCIA – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – 

RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO  
 

 

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

Saúde de Nova Venécia referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do 

senhor Gleikson Barbosa dos Santos. 

A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do 

Relatório Técnico 780/2017, apontando indicativo de irregularidade, que foi 

consubstanciado na Instrução Técnica Inicial 1203/2017, sugerindo a citação do 

responsável para apresentação de suas alegações de defesa, o que foi acolhido na 

Decisão SEGEX 48/2018. 

Regularmente citada, a defesa anexou justificativas e documentos (Defesa / 

Justificativa 494/2018). 

Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, o 

qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2233/2018, opinando pelo 
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afastamento do indício de irregularidade apontado, e, consequentemente, pela 

regularidade das contas.  

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 2662/2018). 

É o relatório. 

 

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 2233/2018, abaixo transcrita: 

 

2 INDICATIVO DE IRREGULARIDADE 
 
Nos termos do referido RTC, foram apontados na conclusão o seguinte achado de 

irregularidade: 
 
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamamento do responsável para 

apresentação de justificativas quanto aos achados detectados, conforme 
propostas de encaminhamento sugeridas a seguir: 
 

 

 

Descrição do achado Responsável 
Proposta de 

encaminhamento 

3.2.1 Divergência entre o 

saldo contábil dos 
demonstrativos contábeis e 
o valor dos inventários de 

bens 

Base Legal: artigos 85, 94, 95 e 96 e 
100 da Lei 4.320/1964 c/c item 08 do 

Anexo I-B da IN TC 40, de 8 de 
novembro de 2016. (DOEL-TCEES 
9.11.2016 - edição nº 766, p. 5). 

Gleikson Barbosa 
dos Santos 

Citação 
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2.1 Divergência entre saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor 
dos inventários de bens . (item 3.2.1 do RTC) 

 

Base legal: artigos 85, 94, 95 e 96 e 100 da Lei 4.320/1964 c/c item 08 do Anexo I-
B da IN TC 40, de 8 de novembro de 2016. (DOEL-TCEES 9.11.2016 - edição nº 
766, p. 5). 

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

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 552.035,21 506.425,63 45.609,58 

Bens Móveis 4.814.059,05 4.814.059,05 0,00 

Bens Imóveis 12.647.098,06 12.647.098,06 0,00 

Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 

   Fonte: Processo TC 05958/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016. 
 

Estoques - Enquanto o saldo do Balanço Patrimonial (a) no valor de            
R$ 552.035,21 relativo à conta Bens Móveis encontra-se divergente em       
R$ 45.609,58 da informação do arquivo TERALM – Termo Circunstanciado 

de Bens em Almoxarifado no valor de R$506.425,63, cujo levantamento é 
assinado pela Comissão designada por apenas 02 (dois) membros e com 
ausência de segregação de funções, cuja responsável pelo Setor de 

Patrimônio e Almoxarifado Sr.ª CLAUDIA SILENE SEIBEL (Processo nº 
51931/2017-2 arquivo ROLRES - SOLRET1 - 02_ROLRES_82.pdf) é 
nomeada pela Portaria nº 3106 de 16 de agosto de 2016 para exercer a 

função do levantamento do Inventário de Bens.  
 
Ressalte-se que quando subtraídos o saldo do Balanço Patrimonial com a 

informação do arquivo TERALM se produz uma diferença de bens não 
localizados no Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia, mas faltou, 
ainda, a separação desse valor na contabilidade e com ausência em Notas 

Explicativas quanto à existência de processo administrativo regularmente 
instaurado pelo gestor, assim como a resolução do mérito justificadores da 
supressão de bens do patrimônio no valor de R$ 45.609,58.  
 
Conforme divergência demonstrada na tabela e parágrafo 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 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. 

 

O responsável alega em sua defesa: 

Em que pese existir a divergência quando se compara o valor dos Estoques 
entre os arquivos BALP AT e Inventário Físico, conforme demonstra a 
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Tabela 12 do RT, nada do que supõe o autor do RT sobre a origem da 

divergência tem procedência. 
 
Ocorre que o valor demonstrado no Balanço Patrimonial de R$ 552.035,21 

advém da soma dos valores de saldos existentes em Almoxarifado 
registrado na Tabela 14 - RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO 
- MATERIAL DE CONSUMO - Almoxarifado (RESAMC) no valor de R$ 

506.425,63 e o valor da Tabela 16 - RESUMO DO INVENTÁRIO DO 
ALMOXARIFADO- MATERIAL PERMANENTE (RESAMP), que é de R$ 
45.609,58, ambas constantes dos autos em apreço, que somados totalizam 

R$552.035,21, no entanto, por um lapso da Comissão, esta ao elaborar o 
arquivo lNV ALM deixou de acrescentar ao valor do Inventário de Estoques 
o valor da Tabela 14 que é constituído por equipamentos que foram 

adquiridos, porém, até 31/12/2016 ainda não haviam sido distribuídos para 
as Unidades de Saúde que ainda se encontravam passando por reforma 
das suas instalações físicas para que pudessem utilizar os equipamentos 

adquiridos. 
 
Segue em anexo o novo arquivo TERALM devidamente assinado pela 

Comissão, constando do mesmo o valor de R$ 552.035,21, demonstrando 
assim efetivamente não existir a divergência apontada pelo RT, mas, tão 
somente um lapso da Comissão de Inventário que deixou de considerar o 

valor de R$ 45.609,58 da Tabela 14, o que se regulariza neste momento, 
devendo ser, portanto, afastado o indicativo de irregularidade 

 

Alega o responsável que ocorreu um lapso da Comissão ao elaborar o arquivo 
INVALM, deixando de acrescentar o valor do inventário de estoques de bens 

adquiridos no valor de R$45.609,58 até a data de 31/12/2016, pois as instalações 
físicas das unidades de saúdes não estavam prontas para receber os materiais. 
Esse valor pode ser observado na conta contábil 115810100 referente a estoques 

(outros estoques) no arquivo BALVER.pdf.  Enfim, a conta estoques (115000000) 
registrou o valor de R$552.035,21 e a conta almoxarifado (conta contábil 
115600000) registrou o valor de R$45.602,58, a diferença foi justificada pelo 

responsável e o valor estava registrado no demonstrativo contábil.  
 
Também, é acrescentado nos autos, a peça complementar 6423/2018, o Termo de 

Almoxarifado (TERALM), no qual consta a declaração do valor de R$552.035,21, 
assinado pelo presidente da Comissão Sr. Irineu Luiz Zotelle e a Sr. Cláudia 
Cilene Seibel, membro da comissão, corroborando com o valor registrado no 

Balanço Patrimonial. 
 
Diante do exposto, sugere-se o afastamento desta irregularidade . Contudo, 

apesar de ter sido saneada a irregularidade, nada mencionou o gestor acerca da 
ausência de segregação de função entre os responsáveis pelo almoxarifado e os 
responsáveis pela elaboração dos inventários, conforme apontado no item 3.2.1 

do RTC. Nesse sentido sugere-se recomendar ao atual gestor que, ao nomear a 
comissão responsável pelos levantamentos dos inventários para as futuras 
prestações de contas, observe o PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES, 

previsto em tópico específico do GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO 
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
aprovado pela Resolução TC - 297/2011. 

 
 

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, 
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VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão 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. Julgar regulares as contas do senhor Gleikson Barbosa dos Santos frente 

ao Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia no exercício de 2016, na forma do 

inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao 

responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal; 

1.2. Recomendar ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de Nova 

Venécia que, ao nomear a comissão responsável pelos levantamentos dos 

inventários para as futuras Prestações de Contas, observe o Princípio da 

Segregação de Funções, previsto em tópico específico do Guia de Orientação para 

Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública, aprovado 

pela Resolução TC - 297/2011. 

1.3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 08/08/2018 – 25ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

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

Farias Chamoun. 

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (convocado).  
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CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Convocado 

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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