
 

ACÓRDÃO TC- 1068/2016 – PRIMEIRA CÂMARA 

 

PROCESSO - TC-3992/2013 

JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO 

GABRIEL DA PALHA 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

RESPONSÁVEL - POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS  

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2012 – 

REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO 

– ARQUIVAR.  

 

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

1  RELATÓRIO 

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

Assistência Social de São Gabriel da Palha, exercício de 2012, sob a 

responsabilidade da Senhora Polyanna Barcelos dos Santos. 

A 6ª SCE elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC 354/2014 (fls. 35/47), que 

analisou a documentação da prestação de contas apresentando a seguinte 

conclusão: 

Examinada a Prestação de Contas, constante do presente processo, referente ao 
exercício de 2012, formalizada conforme disposições da Resolução TC nº 182/02 
desta Corte de Contas. 

Quanto à análise contábil procedida, sugere-se que a gestora, a Sr.ª Sélia Gomes 
Rosa Martinelli, Secretária do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS de 
São Gabriel da Palha, referente ao exercício de 2012, seja: 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:70FB6-756B5-9C454



ACÓRDÃO TC-1068/2016 

rg/lr 

  

NOTIFICADA para apresentar documentos/justificativas quanto ao seguinte item 
deste RTC: 

1.1.1.1. Ausência do comparativo da receita prevista com a arrecadada – 
Anexo 10 

Base legal: art. 105, inciso I, da Resolução TC nº. 182/02. 

1.1.1.2. Ausência da movimentação de Restos a Pagar 

Base legal: art. 105, inciso II, c, da Resolução TC nº. 182/02 

1.1.1.3. Ausência das conciliações bancárias e extratos bancários 

Base legal: art. 105, inciso III, da Resolução TC nº. 182/02 

1.1.1.4. Ausência do inventário anual dos bens em almoxarifado 

Base Legal: Art. 105, inciso V, da Resolução TC nº. 182/02. 

1.1.1.5. Ausência de notas explicativas 

Base Legal: Art. 105, inciso VII, da Resolução TC nº. 182/02. 

1.1.1.6. Ausência da relação de gestores 

Base Legal: Art. 105, inciso XI, da Resolução TC nº. 182/02. 

1.1.1.7. Ausência da cópia dos atos de designações dos gestores 

Base Legal: Art. 105, inciso XI, da Resolução TC nº. 182/02. 

 

CITADA para apresentar documentos/justificativas quanto ao seguinte item deste 
RTC: 

1.2.1. Ausência de Comprovação de Repasse Concedido 

Base Legal: artigos 83, 85 e 88 da Lei 4.320/64. 

 

Em 4 de setembro de 2014. 

Alysson Mussolini Rocha de Oliveira 

Auditor de Controle Externo 

Matrícula 203.178 

  

A responsável apontada no RTC 354/2014 foi devidamente notificada e citada, 

conforme a ITI 1411/2014 (fls.42/43), por força da Decisão Monocrática Preliminar 

DECM 1666/20145 (fl.45/47). Em resposta aos Termos de Notificação e Citação, 

2299/2014 e 2011/2014, respectivamente, foi protocolizada a documentação da 

prestação de contas neste Tribunal, em 14 de novembro de 2014, sob o número 

16305, folhas 52 a 223. Junto aos documentos apresentados, foi informado que 

gestora responsável pela administração do Fundo Municipal de Assistência Social, 

do exercício 2012, foi a Sra Pollyanna Barcelos dos Santos. 
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Após as informações encaminhadas pelo jurisdicionado, a 6ª SCE elaborou nova 

Instrução Técnica Inicial ITI 144/2015 (fl. 227) sugerindo a citação da gestora 

supracitada para apresentar as justificativas e/ou esclarecimentos. Em atendimento 

a DECM 315/2015 (fls.229-230) e ao Termo de Citação 603/2015 (fls 236), foi 

juntada a defesa as fls 240/244. 

A 6ª SCE elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC 128/2015, que analisou a 

documentação apresentada pelos responsáveis concluindo pela sua irregularidade. 

Vejamos: 

Examinada a Prestação de Contas, constante do presente processo, referente 
ao exercício de 2012, formalizada conforme disposições da Resolução TC nº 
182/02 desta Corte de Contas, tem-se as seguintes considerações propostas: 
 
Desta forma, sugerimos julgar IRREGULARES as contas do administrador do 
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS de São Gabriel da 
Palha, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade da Sr.ª Polyana 
Barcelos dos Santos. 
 

Sugere-se, ainda a Recomendação a seguir quanto ao confronto entre o 
saldo da contabilidade, a conciliação bancária apresentada e o saldo do 
Balanço Patrimonial: 
 

O somatório dos saldos conciliados na contabilidade está divergente do total 
apresentado no Balanço Patrimonial (fls.25), porque onde se visualiza saldo 
“zero” da conciliação bancária (fls.65), a conta de movimento deve informar 
saldo de R$775,49 em relação à conta representativa de aplicação (fls.67), cujo 
valor já foi resgatado da aplicação conforme justificativa na própria conciliação 
bancária, mas é equivocadamente demonstrado como se ainda permanecesse 
o mesmo saldo aplicado no Balanço Patrimonial na conta contábil 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVÊNIOS -111140403000 – BANCO DO 
BRASIL S/A = 775,49. 
 
Vitória – ES, 20 de julho de 2015. 

 

Ed Wesley Oliveira de Moraes - Auditor de Controle Externo 

(Mat. 202.588) 

 

Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e 

Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 

3829/2015 (fls. 262), opinando pelo julgamento das contas nos moldes da ICC 

128/2015, considerando a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência 

Social de São Gabriel da Palha como IRREGULARES. 
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Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas em 19 de agosto de 

2016, que os devolveu, por solicitação, ao NEC em 02 de outubro de 2015 que 

elaborou a Instrução Técnica Conclusiva Complementar ITC 4808/2015 

concluindo pela sua irregularidade, vejamos: 

 

2.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relatadas na ICC 
128/2015 e nesta ITC Complementar, relativos às contas da senhora Polyanna 
Barcelos Santos, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social de 
São Gabriel da Palha,  opina-se: 

2.1.1 – Quanto aos aspectos documentais: 

2.1.1.1 Atendimento ao termo de Notificação 2299/2014 

Responsável: Sélia Gomes Rosa Martinelli 

2.1.2. Não foram apresentadas as justificativas e documentos suficientes para 
elidir a seguinte irregularidade apontada no RTC 354/2014: 

2.1.2.1 Ausencia de Comprovação de Repasse Concedido (Item 1.2.1 do 
RTC 354/2014) 

Base legal: artigos 83, 85 e 88 da Lei 4.320/64. 

Responsável: Polyanna Barcelos Santos 

2.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, 
inciso II, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por: 

2.2.1. Julgar IRREGULARES as contas da senhora Polyanna Barcelos dos 
Santos, Secretária Municipal de Assistência Social de São Gabriel da Palha, 
no exercício de 2012, na forma do inciso III

1
 do artigo 84 da Lei Complementar 

621/2012. 

2.3. Por fim, sugere-se ao Relator recomendar ao gestor atual do Fundo 
Municipal de Assistência Social de São Gabriel da Palha que observe as 
Normas Brasileira de Contabilidade em vigor, quando da elaboração dos 
demonstrativos contábeis e que nas próximas prestações de contas evidencie 
claramente as fontes dos repasses do fundo. 

Vitória, 05 de Outubro de 2015. 
Respeitosamente.  
Idarlene Araujo de Oliveira Marques 
Auditora de Controle Externo 
203.200 
 

                                                 
1
 Art. 84. As contas serão julgadas: 

[...] 
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:  
a) omissão do dever de prestar contas;  
b) não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pelo Estado ou Município;  
c) prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico;  
d) grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional ou patrimonial; 
e) dano injustificado ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;  
f) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 
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O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do Parecer (fls.278/280)  da 

lavra do Excelentíssimo Procurador, Dr. Luciano Vieira, divergindo dos opinamentos 

extraídos da ICC 128/2015, da ITC 3829/2015 e da ITC Complementar  4808/2015 

concluiu: 

(...) 

Pois bem. 

Observa-se que a única irregularidade que macula a prestação de contas é 
referente ao repasse no valor de R$ 427.134,22 ao Fundo Municipal de 
Habitação e Interesse Social pelo Fundo Municipal de Assistência Social.  

Na ITC 4808/2015 o NEC afastou a hipótese de dano ao erário, nos seguintes 
termos: 

“Ao compulsar os autos do Processo TC 3994/2013, que tratam da Prestação 
de Contas Anual do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, verifica-
se que registros contábeis do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social 
evidenciam repasse recebido do Fundo Municipal de Assistencial Social no 
montante R$ 499.224,64 (DOC 1). Portanto, o valor registrado naquele fundo, 
como recebido, é superior àquele que registrado como repasse pelo Fundo 
Municipal de Assistencial Social. Desta forma, o valor de R$ 427.134,22 está 
compreendido naquele de R$ 499.224,64.  

Entretanto, embora as demonstrações contábeis e suas notas explicativas 
não cumpram sua função de evidenciar as operações com clareza e, ao 
ser citada, a responsável não tenha encaminhado documentos suficientes 
para esclarecer a operação, a nosso ver tais registros não denunciam a 
existência de desvio de recursos públicos que ensejem a imputação de 
débito à gestora. Isso porque, frise-se, o valor registrado como recebido é 
superior àquele registrado como repasse. 

Então, o Fundo Municipal de Habitação é que deveria informar a origem do 
recurso que recebeu a maior. Mas, estamos tratando da Prestação de Contas 
do Fundo Municipal de Assistência Social que fez um valor de repasse menor 
que aquele registrado como recebido pelo Fundo Municipal de Habitação.  

Ante o exposto, pedimos vênia para discordar do encaminhamento 
proposto pelo subscritor da ICC 128/2015 quanto a imputação de débito, 
por entendermos que não há evidencia de que tenha havido dano ao 
erário. Sugerimos também seja determinado ao atual gestor do Fundo 
Municipal de Assistência Social de São Gabriel da Palha que proceda os 
registros contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade em 
especial em relação a exigência de Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis e que nas próximas prestações de contas evidencie claramente as 
fontes dos repasses do fundo”. 

Observa-se do excerto supracitado que, de fato, houve o repasse ao Fundo 
Municipal de Habitação e Interesse Social, sendo que apenas os registros 
contábeis da transferência não foram realizados conforme o normativo legal.   

É oportuno transcrever que a Contabilidade tem como norma a confiabilidade 
que estabelece ser necessário que as informações se fundamentem na 
veracidade, completeza e pertinência do seu conteúdo; assim, hoje, o 
entendimento do Conselho Federal de Contabilidade na Resolução n. 
1.374/2011 é: 

Representação fidedigna 

QC12. Os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno 
econômico em palavras e números. Para ser útil, a informação contábil-
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financeira não tem só que representar um fenômeno relevante, mas tem 
também que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe 
representar. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade 
retratada precisa ter três atributos. Ela tem que ser completa, neutra e livre 
de erro. É claro, a perfeição é rara, se de fato alcançável. O objetivo é 
maximizar referidos atributos na extensão que seja possível. 

Destarte, havendo sido identificada a destinação dos recursos transferidos, a 
outro fundo municipal, frise-se, sem a constatação de dano, desvio ou 
desfalque, conclui-se que a irregularidade em questão tem natureza apenas 
formal. 

Posto isso, oficia o Ministério Público de Contas: 

1- sejam as presentes contas julgadas REGULAR COM RESSALVA, com fulcro 
no art. 84, inciso II, da LC n. 621/12, dando-se quitação ao responsável; 

2- seja determinado ao atual gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de 
São Gabriel da Palha: 

2.1 - a teor da INSTRUÇÃO CONTÁBIL CONCLUSIVA – ICC 128/2015, que quanto 
à conciliação bancária apresentada e o saldo do balanço Patrimonial, proceda 
à correção do saldo de zero para R$ 777,49, da conta de movimento da 
conciliação bancária; 

2.2 - a teor da INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA COMPLEMENTAR – ITC 
4808/2015, que proceda à elaboração de notas explicativas às Demonstrações 
Contábeis e observe às Normas Brasileiras de Contabilidade em vigor. 

Por fim, com fulcro no inciso III
2
 do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem como no 

parágrafo único
3
 do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, 

este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento. 

Vitória, 20 de julho de 2016. 

LUCIANO VIEIRA 

Procurador-Geral 

Ministério Público de Contas 

 

 
É o relatório. 
 
 
 
2  FUNDAMENTAÇÃO 

 
 
 
  

                                                 
2
 Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, 

além de outras previstas na Lei Orgânica: 
III - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras e intervir nas sessões de 
julgamento, para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato; 
3
 Art. 53. São partes no processo o responsável e o interessado, que poderão praticar os atos 

processuais diretamente ou por intermédio de procurador regularmente constituído.  
Parágrafo único. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas terá os mesmos poderes e ônus 
processuais do responsável e do interessado, observadas, em todos os casos, as prerrogativas 
asseguradas em lei. 
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Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente 

instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados 

todos os trâmites legais e regimentais. 

Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as 

manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, tornam-se 

desnecessárias maiores considerações. 

Por conseguinte, divergindo da Área Técnica e ratificando o posicionamento do 

Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a 

fundamentação exarada no parecer ministerial supracitado de fls 278/280, em 

particular, o trecho destacado no Relatório acima. 

 

3 DISPOSITIVO 

3.1.1 Por considerar ATENDIDO o Termo de Notificação destinado à senhora 

Sélia Gomes Rosa Martinelli em relação à inconsistência constante do item 

1.2.1. da Instrução Técnica Inicial ITI 1411/2014; 

 

3.1.2 Tendo em vista o que se mostra nos autos, conforme artigo 84, inciso II4, da 

LC nº 621/2012, para que este Tribunal julgue REGULARES COM RESSALVA as 

contas do Fundo Municipal de Assistência Social de São Gabriel da Palha, sob a 

responsabilidade da senhora Polyanna Barcelos dos Santos, no exercício de 2012, 

dando-se quitação a responsável na forma do preceituado artigo 86 da LC nº 

621/2012, tendo em vista que a irregularidade detectada é formal e de natureza não 

grave.  

                                                 
4
 Art. 84. As contas serão julgadas: 

[...] 
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; 
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3.2 In fine, com fulcro no art. 865, da LC n° 621/2012, VOTO pela DETERMINAÇÃO 

ao gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de São Gabriel da Palha: 

3.2.1 a observância do teor da INSTRUÇÃO CONTÁBIL CONCLUSIVA – ICC 

128/2015, quanto à conciliação bancária apresentada e o saldo do balanço 

Patrimonial, proceda à correção do saldo de zero para R$ 777,49, da conta de 

movimento da conciliação bancária; 

3.2.2 a observância do teor da INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA 

COMPLEMENTAR – ITC 4808/2015, que proceda à elaboração de notas 

explicativas às Demonstrações Contábeis e observe às Normas Brasileiras de 

Contabilidade em vigor. 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3992/2013, ACORDAM os 

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

Santo, em sessão realizada no dia dezesseis de novembro de dois mil e dezesseis, 

à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna 

de Macedo: 

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

de Assistência Social de São Gabriel da Palha, sob a responsabilidade da senhora 

Polyanna Barcelos dos Santos, no exercício de 2012, conforme artigo 84, inciso II, 

da Lei Complementar nº 621/2012, dando-lhe a devida quitação na forma do 

preceituado artigo 86 da LC nº 621/2012, tendo em vista que a irregularidade 

detectada é formal e de natureza não grave; 

2. Determinar, com fulcro no art. 86, da Lei Complementar n° 621/2012, ao gestor 

do Fundo Municipal de Assistência Social de São Gabriel da Palha: 

                                                 
5
 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. 
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2.1 a observância do teor da INSTRUÇÃO CONTÁBIL CONCLUSIVA – ICC 

128/2015, quanto à conciliação bancária apresentada e o saldo do balanço 

Patrimonial, proceda à correção do saldo de zero para R$ 777,49, da conta de 

movimento da conciliação bancária; 

2.2 a observância do teor da INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA 

COMPLEMENTAR – ITC 4808/2015, que proceda à elaboração de notas 

explicativas às Demonstrações Contábeis e observe às Normas Brasileiras de 

Contabilidade em vigor. 

3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. 

Composição  

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

Carlos Ranna de Macedo, presidente, a senhora conselheira em substituição Márcia 

Jaccoud Freitas e o senhor conselheiro convocado Marco Antonio da Silva. 

Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de 

contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de 

Contas. 

Sala das Sessões, 16 de novembro de 2016. 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente  

 

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Em substituição 

 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Convocado  
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Fui presente: 

 

DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões  
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