
 

 
 

 

ACÓRDÃO TC-315/2018 – SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO TC:  04650/2016-5 

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia 

CLASSIFICAÇÃO:  Prestação de Contas Anual de Ordenador 

EXERCÍCIO:  2015 

RESPONSÁVEIS:  Rômulo da Silva Baia, Marlene Gonçalves  

 

EMENTA: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 

2015 – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO –

DETERMINAR – ARQUIVAR.  

 

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:  

I. RELATÓRIO. 

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

Assistência Social de Nova Venécia, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a 

responsabilidade dos senhores Rômulo da Silva Baia ( período: 05/01 a 16/11/2015) 

e Marlene Gonçalves ( período 17/11/2015 a 31/12/2015). 

As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram analisadas pela então 

Secretaria de Controle Externo de Contas, que expediu Relatório Técnico- RT 

223/2017-2 evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação dos 

agentes responsáveis para apresentação de justificativas quanto aos seguintes 

achados: 

Descrição do achado 

Item 3.2.2.1 – Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos 

bens móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial. Base legal: lei 
4320/64, artigos 94 a 96 

Item 3.2.2.2 – Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos 

bens imóveis e os saldos registrados no balanço patrimonial. Base legal: lei 
4.320/64, artigos 94 a 96 
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Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução 

Técnica Inicial 472/2017 (fls. 20-21), propiciaram a citação dos responsáveis para 

apresentação de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 

657/2017-2). 

Regularmente convocados (termo de citação 744/2017 e 745/2017- fls 25-26) os 

responsáveis exercitaram o direito de defesa, apresentando justificativas e 

documentos comprobatórios às folhas 36-41.   

Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o Núcleo de Controle Externo 

de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 210/2018-3- 

fls. 50-55, opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015 do Fundo 

Municipal de Saúde de Vitória sejam julgadas Regulares com Ressalvas, com 

fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012. 

Ainda, sugere recomendar a adoção de medidas, a fim de que se realizem os 

ajustes necessários para as próximas prestações de contas. 

O douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio 

da Silva, manifestou-se em consonância com a área técnica (fls. 59), opinando pela 

REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual do Fundo 

Municipal de Assistência Social de Nova Venécia referente ao exercício financeiro de 

2015, sob responsabilidade dos senhores Rômulo da Silva Baia e Marlene 

Gonçalves. 

Após, vieram-me os autos para análise. 

 

II- FUNDAMENTAÇÃO  

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de 

Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia, ora em 

discussão, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos senhores 

Rômulo da Silva Baia e Marlene Gonçalves, preliminarmente, indícios de 

irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 223/20172 resultando na 

citação dos responsáveis, com relação aos seguintes itens: 
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 Item 3.2.2.1 – Divergência entre os valores apurados no inventário anual 

dos bens móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial.  

Base legal: lei 4320/64, artigos 94 a 96 

 Item 3.2.2.2 – Divergência entre os valores apurados no inventário anual 

dos bens imóveis e os saldos registrados no balanço patrimonial.  

Base legal: lei 4.320/64, artigos 94 a 96 

 
Quanto ao item 3.2.2.1, os gestores alegam que após a edição da IN 34/2015, novos 

prazos foram determinados: 

“Ocorre, porém, que após a edição da IN 34/2015, esta Corte de Contas editou a IN 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, em 
decorrência da Portaria STN n°548, de 24 de setembro de 2015, revoga as Resoluções 

TC 221/2010, 242/2012, 258/2013 e 280/2014, e dá outras providências.” 
 

Anexou ainda na defesa Acórdão TC 1070/2016 do Processo TC 3768/2015, que 

julgou regular com ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Ecoporanga ao 

referente à mesma questão. 

Opina a área técnica no seguinte sentido: 

De fato, de acordo com a IN 36, de 23 de fevereiro de 2016, os novos   prazos-limite   de   
adoção   dos   procedimentos   contábeis patrimoniais  aplicáveis  ao  Estado e aos 
municípios, em decorrência da Portaria STN nº  548,  de  24  de setembro de 2015, 

passarão a viger de acordo com o Anexo Único da referida Instrução  Normativa.  

Nesse sentido, de acordo com o item 07 do Anexo Único, o prazo para preparação de 
sistemas e outras providências de implantação nos municípios para reconhecimento, 

mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e em almoxarifado é até 
31.12.2018. Já o prazo que institui a obrigatoriedade dos registros contábeis é a partir de 
01.01.2019 no âmbito municipal.  

Entretanto, os dispositivos citados não elidem a obrigatoriedade de os municípios 
evidenciarem os bens que  já  foram  inventariados e,  por  isso,  devem  compor  o  ativo 
imobilizado  do  ente.  No caso em concreto, temos que o FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VENÉCIA apresentou uma situação de descontrole  
dos seus ativos. 

Quanto ao Acórdão TC 1070/2016, que julgou regular com ressalvas as contas da 

Prefeitura Municipal de Ecoporanga, há de mencionar que apesar de tratar-se de bens 
patrimoniais, não são iguais nas divergências quando verificado os documentos 
contábeis. 

Nesta análise foi consultado o sistema CIDADES WEB/ TCEES referente ao exercício de 
2016, verificando-se que o valor de bens móveis registrados nos arquivos do Balanço 
Patrimonial e no Inventário (INVMOV) estão em conformidade, constando, 

respectivamente o valor de R$1.454.059,39. 

Dessa forma, opina-se pela manutenção da irregularidade no exercício de 2015, 
entretanto, verificando os esforços realizados no sentido da regularização das 

divergências, sugere-se ressalvar essa irregularidade.   
   

Ao que se refere ao item 3.2.2.2 do RTC 223/2017, da análise das 

justificativas apresentadas, opina a área técnica em manifestação 
conclusiva: 
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O responsável realizou uma única justificativa para atender as divergências.  Assim, 

realizou-se a análise, verificando que não procede a justificativa, baseada nas 
informações encaminhadas, pois a nova Instrução Normativa, não o desobriga da 
realização do inventário, conforme exposto no item anterior.  

Nesta análise foi consultado o sistema CIDADES WEB/ TCEES referente ao exercício de 
2016, verificando-se que o valor de bens imóveis registrados nos arquivos do Balanço 
Patrimonial e no Inventário (INVIMOV) estão em conformidade, constando, 

respectivamente o valor de R$2.295.239,36. 
Dessa forma, opina-se pela manutenção da irregularidade no exercício de 2015, 
entretanto, verificando os esforços realizados no sentido da regularização das 

divergências, sugere-se ressalvar essa irregularidade. 
 

Posto isto, tendo em vista que as justificativas apresentadas não foram suficientes 

para afastar as irregularidades constantes dos itens 3.2.2.1 e 3.2.2.2, opinou a área 

técnica sob o aspecto técnico contábil no sentido de que tais irregularidades sejam 

mantidas, devendo ser julgada Regular com Ressalva a Prestação de Contas Anual 

do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia, referente ao exercício 

de 2015, sendo tal entendimento ratificado pelo Ministério Público de Contas.  

 

Dessa forma, corroborando entendimento técnico e parecer ministerial, exceto 

quanto à sugestão de recomendação, devem as contas ser julgadas regulares com 

ressalvas, com determinação de adoção de medidas, a fim de que se realize os 

ajustes necessários para as próximas prestações de contas. 

III. CONCLUSÃO. 

Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que tem os administradores 

públicos o dever de observar o disposto nas regras legais e regulamentares, perfilho 

do mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela 

área técnica e pelo órgão ministerial, exceto quanto à sugestão de recomendação 

quando o adequado é determinação, tornando-os parte integrante do presente voto. 

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de 

Acórdão que submeto à sua consideração. 

 

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Conselheiro em Substituição 

 

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

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual do 

Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia, referente ao exercício 

financeiro de 2015, sob a responsabilidade dos senhores Rômulo da Silva Baia e 

Marlene Gonçalves, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar nº 

621/2012, dando a devida QUITAÇÃO aos responsáveis nos termos do art. 86 do 

dispositivo legal retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento das 

impropriedades descritas abaixo: 

 Item 3.2.2.1- Divergência entre os valores apurados no inventário anual 

dos bens móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial.  

Base Legal: (Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.) 

 Item 3.2.2.2- Divergência entre os valores apurados no inventário anual 

dos bens imóveis e os saldos registrados no balanço patrimonial. (item 3.2.2.2 

do RTC) 

Base Legal: (Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.) 

 

1.2. DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de 

Nova Venécia ou quem venha a sucedê-lo a adoção de medidas, a fim de que se 

realize os ajustes necessários para as próximas prestações de contas. 

1.3. Após o trânsito em julgado, arquive-se.   

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 28/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara 

4. Especificação do quórum:   

4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos 

Augusto Taufner (relator). 

4.2. Conselheiros em substituição presentes: João Luiz Cotta Lovatti (em 

substituição). 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente 
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI  

Em substituição 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões 
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