
 

 

ACÓRDÃO TC- 020/2018 – PRIMEIRA CÂMARA 

PROCESSO TC:          3268/2017-1 

JURISDICIONADO: Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros 

ASSUNTO:                   Prestação de Contas Anual - Ordenador 

EXERCÍCIO:  2016  

RESPONSÁVEIS:         Elizabete Batista Pereira Silva  e Ivan Domingos Silvestre 

  

EMENTA: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – 

EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULARES – QUITAÇÃO – 

ARQUIVAR 

 

              

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO: 

 

1  RELATÓRIO 

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

Municipal de Saúde de Pinheiros, referente ao exercício de 2016, sob a 

responsabilidade da senhora  Elizabete Batista Pereira Silva.  

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 1077/2017-5  e a Instrução Técnica 

Conclusiva 5880/2017-6  concluindo pela regularidade das contas quanto ao aspecto 

técnico-contábil. 

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra 

do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do 

Ministério Público de Contas 6479/2017-4 (peça 96 dos autos). 

É o relatório. 

2  FUNDAMENTAÇÃO 
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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 

no Relatório Técnico 1077/2017-5 (peça 92 dos autos), abaixo transcrito, 

corroborado pela ITC nº 5880/2017-6 e pelo parecer ministerial: 

“[ ] 

2. FORMALIZAÇÃO 

2.1  CUMPRIMENTO DE PRAZO 

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadES, em 

12/07/2017, pelo gestor que à época do vencimento da obrigação ocupava a pasta, Sr. IVAN 

DOMINGOS SILVESTRE, tornando-se responsável pelo encaminhamento das contas anuais de 

2016. Ocorre que a Prestação de Contas foi encaminhada fora do prazo estabelecido pelo artigo 139 

do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução 

TC 261/2013, assim, não observando, portanto, o prazo regimental.  

Em 19 de junho de 2017, o gestor foi citado da Decisão Monocrática DECM 851/2017-1, para que no 

prazo de 15 dias apresentasse esclarecimentos quanto ao não encaminhamento da Prestação de 

Contas Anual de Gestão, referente ao exercício de 2016, no prazo estabelecido no Regimento Interno 

desta Corte de Contas e reiterado da notificação eletrônica emitida pelo sistema CidadES, da qual 

teve ciência em 12/05/2017 (ver documento 19 - Prestação de Contas Anual 59414/2017-1 – “Ciência 

Debito”), para que, no mesmo prazo, improrrogável, encaminhasse a Prestação de Contas por meio 

do CidadES em consonância com os artigos 358, III e 359 da RITCEES.  

O gestor apresentou os seguintes esclarecimentos em relação ao não encaminhamento no prazo da 

PCA: 

Justificamos que não encaminhamos a Prestação de Contas anual no 

prazo regulamentar em virtude de mudança na gestão municipal em 

diversos setores, principalmente na área de contabilidade, em que não 

ocorreu adequadamente uma transição efetiva para cumprimento e 

fechamento dos balancetes. 

O gestor relatou em sua defesa que não encaminhamos a Prestação de Contas anual no prazo 

regulamentar em virtude de mudança na gestão municipal em diversos setores, principalmente na 

área de contabilidade. 
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As alegações de dificuldades no envio não merecem prosperar, pois o Tribunal vem implantando 

modificações no sistema CidadES de forma gradativa ao longo dos seus já cinco anos de existência, 

cabendo aos jurisdicionados esforços mínimos para a adaptação ao longo dos anos às novas formas 

de prestação de contas.  

No caso de descumprimento do prazo regimental os normativos internos preveem a emissão de uma 

notificação automática de débito (documento 19 - Prestação de Contas Anual 59414/2017-1 – 

“Ciência Debito”) concedendo novo prazo improrrogável de 15 dias para cumprimento da obrigação, 

contudo, o defendente, apesar de ter tomado ciência da notificação eletrônica de debito 

(descumprimento do prazo regimental) em 12/05/2017, conforme comprovado, deixou o novo prazo 

correr sem tomar a providência determinada, infringindo dessa forma por duas vezes os normativos 

legais que fixaram os prazos para a apresentação da prestação de contas anual sob s ua 

responsabilidade, conduta que deve ser punida com a aplicação da multa prevista no artigo 135, IX 

da Lei Complementar 621/2012, em valor a ser dosado pelo Relator.  

No entanto, como esse foi o único indício de irregularidade do processo, opina-se pelo julgamento 

regular da prestação de contas.  

2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

Constata-se que os arquivos que compõem a prestação de contas foram assinados eletronicamente 

pelo gestor responsável por seu encaminhamento, pelo responsável técnico pela contabilidade e pelo 

responsável pelo controle interno, quando for o caso. 

3. GESTÃO PÚBLICA 

3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de 

consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, 

Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como 

evidenciado a seguir.  

3.1.1 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário e m relação aos restos a 

pagar não processados 

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar não processados (exercício atual) informado 

no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa 

liquidada informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:  

Tabela 1) Restos a Pagar não Processados 

Balanço Financeiro (a) 45.854,09  
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Balanço Orçamentário (b) 45.854,09 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.  

3.1.2 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a 

pagar processados 

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar processados (exercício atual), informada no 

Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada menos total da despesa paga 

informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:  

Tabela 2) Restos a Pagar Processados 

Balanço Financeiro (a) 408.768,66  

Balanço Orçamentário (b) 408.768,66 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.  

3.1.3 Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de Contingência informada no 

Balanço Orçamentário 

Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar 101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º 

da Portaria STN/SOF 163/2001 

Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa 

orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”: 

Tabela 3) Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência 

Balanço Orçamentário:  

Despesas Empenhadas 0,00 

Despesas Liquidada 0,00 

Despesas Paga 0,00 

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de 

Contingência. 

3.1.4 Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do RPPS informada no Balanço 

Orçamentário 

Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: FA63D-26F20-11449



ACÓRDÃO TC-020/2018 

bf/fbc 

  

Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa 

orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”: 

Tabela 4) Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS 

Balanço Orçamentário  

Despesas Empenhadas 0,00 

Despesas Liquidada 0,00 

Despesas Paga 0,00 

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.  

3.1.5 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita 

orçamentária  

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro 

deve ser igual ao total da receita orçamentária informada no Balanço Orçamentário, conforme 

demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 5) Total da Receita Orçamentária 

Balanço Financeiro (a) 5.936.693,64  

Balanço Orçamentário (b) 5.936.693,64 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.  

3.1.6 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à  despesa 

orçamentária 

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro 

deve ser igual ao total da despesa orçamentária informada no Balanço Orçamentário, conforme 

demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 6) Total da Despesa Orçamentária 

Balanço Financeiro (a) 14.492.451,71 

Balanço Orçamentário (b) 14.492.451,71 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.  
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3.1.7 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do 

exercício anterior da conta Caixa e Equivalentes de Caix a 

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior) informado no 

Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), 

conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 7) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior) 

Balanço Financeiro (a) 1.762.612,11  

Balanço Patrimonial (b) 1.762.612,11 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.  

3.1.8 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do 

exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa 

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual) informado no 

Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), 

conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 8) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual) 

Balanço Financeiro (a) 2.564.543,73  

Balanço Patrimonial (b) 2.564.543,73 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.  

3.1.9 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em 

relação ao resultado patrimonial 

Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve 

ser igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme 

demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 9) Resultado Patrimonial 

Exercício atual 

DVP (a) 1.550.618,97 
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Balanço Patrimonial (b) 1.550.618,97 

Divergência (a-b) 0,00 

Exercício anterior 

DVP (a) -319.547,22 

Balanço Patrimonial (b) -319.547,22 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.  

3.1.10 Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores 

Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais aos saldos credores, conforme demonstrado 

na tabela abaixo: 

Tabela 10) Comparativo dos saldos devedores e credores  

Saldos Devedores (a) = I + II 22.502.159,07 

Ativo (BALPAT) – I 9.274.547,79 

Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) - II 13.227.611,28 

Saldos Credores (b) = III – IV + V 22.502.159,07 

Passivo (BALPAT) – III 9.274.547,79 

Resultado Exercício (BALPAT) – IV 1.550.618,97 

Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V 14.778.230,25 

Divergência (c) = (a) - (b) 0,00 

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas. 

3.1.11 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada  

Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à 

dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 11) Execução da Despesa Orçamentária  

Despesa Empenhada (a) 14.492.451,71  

Dotação Atualizada (b) 14.774.712,98 

Execução da despesa em relação à dotação (a -b) -282.261,27 

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à 

dotação atualizada. 
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4. MONITORAMENTO 

Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao 

exercício em análise. 

5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor responsável, no exercício das 

funções administrativas no Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros.  

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016, a análise consignada neste Relatório 

Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis 

encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015. 

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de contas da Sra. 

ELIZABETE BATISTA PEREIRA SILVA, no exercício de 2016, na forma do artigo 84 da Lei 

Complementar Estadual 621/2012. 

Vitória, 20 de novembro de 2017. 

Alysson Mussolini Rocha de Oliveira 

Auditor de Controle Externo 

 

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o 

entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação 

da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, 

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 da senhora Elizabete Batista Pereira Silva – 

Ordenadora de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros, no exercício de 
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2016, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena 

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

1.2. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 

330, inciso IV da Resolução TC 261/2013. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da 1° Câmara  

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Presidente). 

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em substituição) e Márcia 

Jaccoud Freitas (convocada). 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO  

Presidente  

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição 

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS   

Convocada 

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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