
 

ACÓRDÃO TC-115/2017 – PRIMEIRA CÂMARA 

 

PROCESSO - TC-3606/2015 

JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA 

VENÉCIA 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  

RESPONSÁVEL - RÔMULO DA SILVA BAIA 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 – 1) 

REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – 2) 

DETERMINAÇÕES – 3) ARQUIVAR.  

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA: 

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo 

Municipal de Assistência de Nova Venécia, relativa ao exercício de 2014, sob a 

responsabilidade do senhor Romulo da Silva Baia. 

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico Contábil – RTC nº 

507/2015 e na Instrução Técnica Inicial – ITI nº 2409/2015, este Relator determinou, 

através da Decisão Monocrática Preliminar nº 10/2016, a citação do responsável em 

epígrafe, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhassem a este Egrégio 

Tribunal de Contas as justificativas em face das irregularidades detectadas no item 

3.3 do sobredito relatório, tendo os mesmos apresentado suas razões de 

justificativas. 

A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos 

termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 2341/2016-9, sugeriu julgamento 
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pela regularidade com ressalva da prestação de contas em apreço, expedindo-se 

determinação. 

O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis 

Henrique Anastácio da Silva, mediante Parecer nº 03305/2016-4, em consonância 

com a área técnica, pugnou no mesmo sentido. 

Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de 

relatório e voto para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio 

Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 

261/2013. 

É o sucinto relatório. 

 

V O T O 
 

Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público 

Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalvas, com 

expedição de determinação. 

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da 

Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica 

Conclusiva – ITC nº 2341/2016-9, verbis: 

[...] 
 
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
 
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VENÉCIA, exercício de 2014, formalizada de acordo 
com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. 
ROMULO DA SILVA BAIA. 
 
Conforme acima disposto foram mantidas as seguintes irregularidades: 
 

2.1 NÃO REALIZAÇÃO DOS INVENTÁRIOS ANUAIS DE BENS DE 
ALMOXARIFADO E DE IMÓVEIS. (item 3.3 do RTC 507/2015). 
 
Base Legal: arts. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 100, 101, 105, 106, II, da Lei Federal 
nº 4.320/64; art. 37 da CF/88 c/c arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64; IN TC 28/2013. 
 
2.2 NÃO CONFORMIDADE ENTRE O SALDO CONTÁBIL E O DE INVENTÁRIO 
RELATIVAMENTE A BENS MÓVEIS (Item 3.3 do RTC 507/2015). 
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Base Legal: arts. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 100, 101, 105, 106, II, da Lei Federal 
nº 4.320/64; art. 37 da CF/88 c/c arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64; IN TC 28/2013. 

 
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no 
sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA, 
conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 62, e 2 , do 
Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013 a prestação de contas 
anual do Sr. Romulo da Silva Baia, ordenador de despesas do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Nova Venécia no exercício de 2014. 
 
Considerando a manutenção do indicativo de irregularidade dos itens 2.1 e 2.2 (3.3. do 
Relatório Técnico Contábil 507/2015) e com fundamento no artigo 162, §2º do RITCEES, 
sugere-se DETERMINAR ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA 
VENÉCIA na pessoa de seu gestor atual ou quem venha a sucedê-lo na gestão que: 
 
1) Apresente na próxima prestação de conta documento válido da incorporação 
independente da execução orçamentária do exercício de 2014 procedida nos bens 
imóveis no valor de R$293.385,21; 
 
2) Apresente na próxima prestação de conta documento válido da incorporação 
independente da execução orçamentária do exercício de 2014 procedida nos bens 
móveis no valor R$14.262,99; 
 
3) Encaminhe nas futuras prestações de contas os inventários de bens em 
almoxarifado, móveis e imóveis, compatíveis com as demonstrações financeiras e 
com a assinatura dos responsáveis por seu competente levantamento e elaboração, 
conforme disciplina o artigo 96 da Lei Federal 4.320/1964. Em especial, a entrega do 
inventário original levantado pela empresa contratada pelo município de Nova Venécia 
Gualimp – Assessoria e Consultoria Ltda. relativo ao exercício de 2014 referentes ao 
Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia, ressaltando que a assinatura por 
meio de certificado digital dispensa a assinatura manual do respectivo responsável pela 
Comissão de Inventário de Bens. – (g. e n.). 

 

Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou a 

área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação. 

Ocorre que a Lei Complementar nº 621/2012 estabelece o seguinte, litteris: 

[...] 
 
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra 
falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano 
injustificado ao erário; 
 
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação ao responsável.  
 
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao 
responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas 
necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a 
prevenir a reincidência. (g. e n.). 
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Desse modo, verifico da documentação constante dos autos que a análise 

procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu 

posicionamento.  

Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico que a área técnica 

entendeu como regulares com ressalvas os atos praticados sob o aspecto técnico-

contábil, estando correto o posicionamento técnico e do representante do Parquet de 

Contas que, no mesmo sentido, se manifestaram pela regularidade com ressalvas 

da presente prestação de contas, em razão da mantença das irregularidades 

insertas nos itens 2.1 (Não realização dos inventários anuais de bens de 

almoxarifado e de imóveis - Item 3.3 RTC 507/2015) e 2.2 (Não conformidade entre 

o saldo contábil e o de inventário relativamente a bens móveis - Item 3.3 RTC 

507/2015), bem como pela expedição de determinação de acordo com os ditames 

estabelecidos nos Artigos 84, inciso II e 85 da Lei Complementar Estadual nº 

621/2012. 

Por todo o exposto, considerando os dispositivos legais supracitados, em 

consonância com a área técnica e com o Ministério Público Especial de Contas, 

VOTO no sentido de que o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de 

Contas assim delibere: 

1.   Julgue REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de Contas Anual do 

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

2014, sob a responsabilidade do senhor Romulo da Silva Baia, em razão da 

mantença das irregularidades formais contidas nos itens 2.1 e 2.2 da Instrução 

Técnica Conclusiva – ITC nº 02341/2016-9, dando-lhe a devida quitação. 

2.     Expeça a seguinte DETERMINAÇÃO ao atual gestor do Fundo Municipal 

de Assistência Social de Nova Venécia, para que na próxima prestação de contas do 

Fundo Municipal: 

a.  APRESENTE documento válido da incorporação, independente da execução 

orçamentária, do exercício de 2014, procedida nos bens imóveis no valor de R$ 

293.385,21; 
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b.  APRESENTE documento válido da incorporação, independente da 

execução orçamentária, do exercício de 2014, procedida nos bens móveis no valor 

R$ 14.262,99; 

c.  ENCAMINHE os inventários de bens em almoxarifado, móveis e imóveis, 

compatíveis com as demonstrações financeiras e com a assinatura dos 

responsáveis por seu competente levantamento e elaboração, conforme disciplina o 

artigo 96 da Lei Federal 4.320/1964, em especial, a entrega do inventário original 

levantado pela empresa contratada pelo município de Nova Venécia: Gualimp – 

Assessoria e Consultoria Ltda, relativamente ao exercício de 2014, referentes ao 

Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia, ressaltando que a 

assinatura por meio de certificado digital dispensa a assinatura manual do respectivo 

responsável pela Comissão de Inventário de Bens. 

VOTO, por fim, no sentido de que promovidas às comunicações devidas, em 

não havendo expediente recursal, arquivem-se os presentes autos. 

É como voto. 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3606/2015, ACORDAM os 

senhores conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, em sessão realizada no dia quinze de fevereiro de dois mil e 

dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro em 

substituição Marco Antonio da Silva: 

1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal 

de Assistência Social de Nova Venécia, relativa ao exercício de 2014, sob a 

responsabilidade do senhor Rômulo da Silva Baia, em razão da mantença das 

irregularidades formais contidas nos itens 2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 

– ITC nº 02341/2016-9, dando-lhe a devida quitação; 

2. Determinar ao atual gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova 

Venécia, para que na próxima prestação de contas: 
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2.1 Apresente documento válido da incorporação, independente da execução 

orçamentária, do exercício de 2014, procedida nos bens imóveis no valor de R$ 

293.385,21; 

2.2 Apresente documento válido da incorporação, independente da execução 

orçamentária, do exercício de 2014, procedida nos bens móveis no valor R$ 

14.262,99; 

2.3 Encaminhe os inventários de bens em almoxarifado, móveis e imóveis, 

compatíveis com as demonstrações financeiras e com a assinatura dos 

responsáveis por seu competente levantamento e elaboração, conforme 

disciplina o artigo 96 da Lei Federal 4.320/1964, em especial, a entrega do 

inventário original levantado pela empresa contratada pelo município de Nova 

Venécia: Gualimp – Assessoria e Consultoria Ltda, relativamente ao exercício 

de 2014, referentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de Nova 

Venécia, ressaltando que a assinatura por meio de certificado digital dispensa a 

assinatura manual do respectivo responsável pela Comissão de Inventário de 

Bens. 

3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado. 

Composição  

Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Rodrigo 

Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da presidência, o senhor conselheiro em 

substituição Marco Antonio da Silva, relator, e o senhor conselheiro Sérgio Manoel 

Nader Borges, convocado nos termos do artigo 10, § 5º, do Regimento Interno. 

Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de 

Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de 

Contas. 

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2017. 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Presidente em exercício 
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CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Relator 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Convocado 

 

Fui presente: 

 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões 
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