
 

 

 

ACÓRDÃO TC- 931/2018 – SEGUNDA CÂMARA 

Processo:        05957/2017-5 

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador 

Exercício:        2016 

UG:                   FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia 

Relator:           João Luiz Cotta Lovatti 

Responsável:  ROMULO DA SILVA BAIA, MARLENE GONCALVES, MARCIA DOS 

SANTOS 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 

2016 – REGULAR – QUITAÇÃO- 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 2016, sob a 

responsabilidade do Senhor Rômulo da Silva Baia e das Senhoras Marlene 

Gonçalves e Márcia dos Santos. 

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

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

783/2017 evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação dos 

responsáveis para apresentação de justificativas quanto ao seguinte achado: 

Descrição do achado 

3.2.1- Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de 

bens 

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica 

Inicial 1204/2017, propiciou a citação dos responsáveis para apresentação de 

justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1679/2017). 
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Regularmente convocados (Termos de Citação 1976/2017; 1977/2017 e 1978/2017), 

os responsáveis exercitaram seu direito de defesa, apresentando suas justificativas 

e documentos comprobatórios.  

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

de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 1446/2018-

9, opinou no sentido de que as contas do exercício de 2016 do Fundo Municipal de 

Assistência Social de Nova Venécia sejam julgadas Regulares, na forma do artigo 

84, I da Lei Complementar nº 621/2012. 

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

da Silva, manifestou-se em consonância com a área técnica, opinando pela 

REGULARIDADE da presente prestação de contas anual. 

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 2016, sob a responsabilidade do Senhor 

Rômulo da Silva Baia e das Senhoras Marlene Gonçalves e Márcia dos Santos, 

preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 

783/2017 resultando na citação dos responsáveis com relação ao seguinte item: 

 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). 

 

Foi constatado no RT 783/2017: 

O saldo do Balanço Patrimonial (a) no valor de R$ 1.453.802,99 relativo à conta Bens 
Móveis encontra-se em conformidade à informação do arquivo TERMOV – Termo 
Circunstanciado de Bens Móveis, cujo levantamento é assinado pela Comissão 

designada por apenas 02 (dois) membros: IRINEU LUIZ ZOTELLE e SONIA CAPUCHO, 
nomeados pela Portaria nº 3106 de 16 de agosto de 2016. 

Entretanto, como o valor do levantamento de bens é apurado em R$ 1.453.802,99 no 

arquivo TERMOV esse valor é menor do que o saldo contábil patrimonial quando 
comparado com o valor do Inventário (b) relativo ao “arquivo padronizado INVMOV – 
Inventário Anual Sintético” no valor de R$1.454.059,39 (recebido eletronicamente pelo 

Sistema CidadES), aquele valor contábil encontra-se divergente por ser menor em (R$ 
256,40), descaracterizando-se os valores informados.  

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos das demonstrações contábeis e 

do inventário de bens realizado em 31/12/2016: 
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                       Tabela 1) Estoques, Imobilizados e Intangíveis                       Em R$ 1,00 

Descrição 
Balanço Patrimonial  

(a) 

Inventário 

(b) 

Diferença 

(a-b) 

Bens Móveis 1.453.802,99 1.454.059,39 -256,40 

                       Fonte: Processo TC 05957/2017-5 - Prestação de Contas Anual/2016. 

Conforme divergência demonstrada 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 
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. 

 

Conforme relatado na ITC 1446/2018, o gestor alegou que a divergência físico e 

contábil apurada na conta de bens móveis ocorreu quando da conversão do arquivo 

para o formato XML exigido pelo Tribunal de Contas, reclama também quanto a falta 

de materialidade da divergência e informa que a época da prestação de contas, o 

Termo Circunstanciado de bens móveis-arquivo Termov, apresentava o mesmo valor 

do balanço Patrimonial, ou seja, o valor dos bens móveis era idêntico em duas 

situações: arquivo Termov e arquivo Balpat. 

Foi apresentado ainda outro inventário de bens móveis onde se verifica saldo físico 

e contábil idênticos R$ 1.453.802,99, entendendo a área técnica que há elementos 

suficientes para afastar a irregularidade.  

Tendo sido sanada a irregularidade apontada no RT 783/2017, os autos foram, 

então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através 

de Parecer da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, que endossou 

a proposição da área técnica, exposta na ITC 1446/2018-9, pugnando pela 

regularidade da presente prestação de contas. 

III. CONCLUSÃO 

Desse modo, considerando que o Ministério Público de Contas acompanhou 

integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião da ITC 

1446/2018-9, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo 

técnico, 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. 
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JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Conselheiro em Substituição 

 

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 pelo relator, em: 

1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de 

Assistência Social de Nova Venécia, sob responsabilidade do Senhor Rômulo da 

Silva Baia e das Senhoras Marlene Gonçalves e Márcia dos Santos, relativas ao 

exercício financeiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, 

inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos 

responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei 

1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 25/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:   

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator) e Domingos Augusto 

Taufner. 

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator). 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Relator 
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões 
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