
 

ACÓRDÃO TC-533/2017 – SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO - TC-3607/2015 

JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

RESPONSÁVEL - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 – 

REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO 

– ARQUIVAR.  

 

O EXMO. SR.  CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

1 - RELATÓRIO 

 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 

2014, do Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia, sob a responsabilidade de 

Gleikson Barbosa dos Santos. 

 

A 5ª Secretaria de Controle Externo, por meio do Relatório Técnico Contábil – RTC 

nº. 382/2015, (fls. 44-56) sugeriu a citação dos responsáveis em razão dos 

seguintes indícios de irregularidade: 

 
Achados: Responsável: 

3.1.1 Não apropriação da despesa relativa à contribuição 

Previdenciária Patronal em conta contábil apropriada (INSS 

– Contribuição sobre Salários e Remunerações) 

Gleikson Barbosa dos Santos 

3.3.1 Divergência nas movimentações de almoxarifado entre 

Inventario e Demonstrativo Contábil.  

Gleikson Barbosa dos Santos 
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3.3.2 Ausência de realização dos inventários de bens 

móveis e imóveis, assim como omissão no envio dos 

arquivos RESMOV, DEMBMV, INVIMO, RESIMO e 

DEMBIM. 

Gleikson Barbosa dos Santos 

 

Nesse sentido, foram os responsáveis citados, conforme Decisão Monocrática – 

DECM 1866/2015, de 14/12/2015 (fl. 53). As justificativas do responsável Gleikson 

Barbosa dos Santos estão em fls. 66-77. 

 

A Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou a Instrução Técnica 

Conclusiva - ITC nº 1320/2016, opinando pelo julgamento regular com ressalva das 

contas, tendo em vista a manutenção dos indicativos de irregularidades 3.3.2 do 

RTC 382/2015. Sugeriu ainda que este Tribunal determine ao jurisdicionado que 

adote providências, com vistas a adequar os valores dos saldos dos bens móveis e 

imóveis nas próximas prestações de contas.  

 

Por sua vez, instado a se manifestar, o  Ministério Público de Contas em parecer 

do Procurador Dr. Luciano Vieira, acompanhou o entendimento técnico.  

 

É o relatório.  

 

2 - FUNDAMENTAÇÃO 

 

Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 

ORDENADORES, do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA 

referente ao exercício de 2014, portanto, estamos a apreciar as “Contas de 

Gestão”. 

 

Verifico que o feito encontra-se devidamente instruído. Foram observados todos os 

trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em 

atendimento aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla 

defesa e do contraditório. 

 

O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à  
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“fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de Contas dos Estados, entre 

essas compreendeu as atinentes às competências do TCU, nas quais é clara a 

distinção entre o artigo 71, I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas 

do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do artigo 71, 

II, - de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os 

dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. 

 

Estamos, portanto, exercendo a competência insculpida no inciso II do art. 71 da 

Carta Magna, que cabe a este Tribunal de Contas do Espírito Santo. Ante a 

documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do 

Ministério Público Especial de Contas, tornam-se necessárias algumas 

considerações, atinentes aos indicativos de irregularidades apontados, estando o 

mais em situação regular, senão vejamos: 

 

2.1. NÃO APROPRIAÇÃO DA DESPESA RELATIVA À CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PATRONAL EM CONTA CONTÁBIL APROPRIADA (INSS – 

CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES) 

 

Ao confrontar as informações do resumo anual da folha de pagamento com as do 

balancete contábil de verificação e com as do balancete isolado por conta contábil 

do período de janeiro a dezembro de 2014, a equipe técnica constatou que o valor 

divergia do valor constante no resumo anual de folha de pagamento, evidenciando 

uma diferença de R$ 488.180,55 

 

Entretanto o gestor encaminhou sua justificativa, alegando que houve equívocos 

quanto à realização de alguns lançamentos contábeis que deveriam ter ocorrido em 

uma conta do INSS, quando na realidade foram lançados na conta “Outros 

encargos Sociais”. Que resultaria na diferença apontada. 

 

Da análise dos documentos apresentados, entendo por sanada a irregularidade 

visto que restou uma diferença de 0,33% de variação, considerada aceitável  

dentro dos princípios da razoabilidade e insignificância. 

2.2. DIVERGÊNCIA NAS MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO ENTRE 

INVENTARIO E DEMONSTRATIVO CONTÁBIL. 
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Ao verificar as informações contidas nos balancetes contábeis de verificação e do 

inventário anual dos bens em almoxarifado e resumo do inventário do almoxarifado, 

constata-se divergência nos saldos de entradas e saídas. 

 

O gestor apresentou resposta, alegando que durante o exercício foi estabelecido 

ajustes para a integração das movimentações das contas de almoxarifado físico e 

contábil, o que resultaria em divergências, no entanto no saldo final estariam em 

consonância. 

 

Após, a área técnica concluiu que os valores de saldo final registrados, estão em 

harmonia, tendo uma leve diferença, no entanto considerada irrelevante.  Assim 

afasto esse indicativo de irregularidade. 

 

2.3. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DOS INVENTÁRIOS DE BENS MÓVEIS E 

IMÓVEIS, ASSIM COMO OMISSÃO NO ENVIO DOS ARQUIVOS RESMOV, 

DEMBMV, INVIMO, RESIMO E DEMBIM. 

 

A área Técnica constatou a ausência das informações relativas ao inventário anual 

de bens móveis. 

 

O gestor aduziu em sua defesa as limitações de recursos técnicos e humanos  da 

Unidade Gestora diante das mudanças impostas pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, alegando que não elaborou os 

inventários e imóveis visto que a empresa contratada para proceder o 

levantamento e implantação do sistema de controle patrimonial, não concluiu os 

trabalhos e que estaria acobertado pelo Portaria STN 548/15, que prorroga o prazo 

para as entidades públicas implantarem os procedimentos contábeis patrimoniais. 

 

Em que pese a portaria da STN prorrogar o prazo para implantação dos 

procedimentos de avaliação e mensuração dos ativos, a irregularidade apontada 

trata de ausência de realização de inventário de bens móveis e imóveis e omissão 

no envio de arquivos, não se aplicando ao presente caso, pois a citada norma não 
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afasta a obrigatoriedade de apresentação dos inventários de controle em 

atendimento ao que estabelece os artigos 94, 95 e 96 da Lei 4.320/64. 

 

Assim, mantenho a irregularidade, no entanto, por consistir em impropriedade e/ou 

falha de natureza formal, devendo ser objeto de ressalva. 

 

 

3 - DECISÃO 

 

Ante ao exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e do Ministério 

Público de Contas, VOTO para que sejam julgadas REGULARES COM 

RESSALVA as contas do Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia, sob a 

responsabilidade de Gleikson Barbosa dos Santos, relativas ao exercício de 2014, 

nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012, dando-lhes a 

devida quitação. 

 

Voto ainda, para que seja encaminhada ao atual gestor, a seguinte 

DETERMINAÇÃO: 

 

- que o gestor atual, ou quem venha a sucedê-lo, nas futuras prestações de contas 

anuais, encaminhe os inventários anuais dos bens patrimoniais, conforme 

determina a IN TC 28/2013 e a Lei 4.320/64. 

 

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

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3607/2015, ACORDAM os 

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

Santo, em sessão realizada no três de maio de dois mil e dezessete, à 

unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto 

Taufner: 
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1. Julgar regulares com ressalva as contas do Fundo Municipal de Saúde de 

Nova Venécia, sob a responsabilidade de Gleikson Barbosa dos Santos, relativas 

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

621/2012, dando-lhe a devida quitação; 

2. Determinar que o gestor atual, ou quem venha a sucedê-lo, nas futuras 

prestações de contas anuais, encaminhe os inventários anuais dos bens 

patrimoniais, conforme determina a IN TC 28/2013 e a Lei 4.320/64; 

3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. 

 

Composição  

Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sérgio 

Manoel Nader Borges, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, e José 

Antônio Almeida Pimentel. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas 

Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério 

Público Especial de Contas.  

Sala das Sessões, 3 de maio de 2017. 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

Relator  

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões 
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