
 

ACÓRDÃO TC-612/2017 – SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO -TC-4013/2013 

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 2011 – 

REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.  

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

RELATÓRIO 

 

Cuidam os autos de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Ação 

Social de São Gabriel da Palha, referente ao exercício financeiro de 2011, sob 

responsabilidade da Sra. Polyanna Barcelos dos Santos. 

 

A 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório Técnico Contábil - RTC nº 

323/2014 (fls. 148/154), opinando pela notificação da gestora responsável quanto a 

Ausência de Comprovação de Repasse Concedido. 

 

Após, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial - ITI nº 1292/2014, às fls.155, 

opinando pela notificação da responsável, o que foi acompanhado pelo Conselheiro 

Relator à época através da Decisão Monocrática DECM 1414/2014 (fls. 157/158). A 

notificação foi cumprida e as justificativas foram apresentadas 
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A 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório Técnico Contábil – RTC nº 

17/2015 (fls. 179/182), opinando pela irregularidade da Prestação de Contas, o que 

foi acompanhado pelo Núcleo de Estudos Técnicos e  Análises Conclusivas na 

Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 2601/2015 (fls. 184/186). 

 

Após, temos a manifestação do Ministério Público de Contas através do Parecer do 

Procurador Luciano Vieira (fls.189/190), informando que não poderia adentrar no 

mérito, uma vez que não havia ocorrido citação da responsável para apresentar 

defesa, opinando assim pela citação quanto ao indicativo de irregularidade, a saber: 

Ausência de comprovação de repasse concedido.  

Ato contínuo foi proferida a Decisão Monocrática DECM 1107/2015 (fls.191/192), a 

qual determinou a citação da responsável. 

 

O Núcleo de Controle de Documentos – NCD elaborou a Comunicação Interna nº 

01890/2016 (fl.200), informando não constar no Sistema de Controle de 

Documentos, documentação protocolizada em nome da Sra. Polyana Barcelos dos 

Santos, referente ao Termo de Citação nº 1418/2015.  

 

Às fls. 204/206, foi elaborada a Manifestação Técnica Preliminar – MTP nº 191/2016, 

opinando pela declaração de revelia da Sra. Polyana Barcelos dos Santos.  

 

Após, vieram os autos a este Gabinete, e foi proferido voto entendendo pela revelia 

da Sra. Polyanna Barcellos dos Santos. Entendimento acolhido por unanimidade 

conforme decisão da 2ª Câmara 1512/2016, fls. 214-215. 

 

A Secretária de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou a Instrução 

Técnica Conclusiva - ITC nº 01910/2016 que opinou pela irregularidade das contas 

de responsabilidade da Sra. Polyanna Barcelos dos Santos, e sugeriu ainda que 

fosse determinado ao atual gestor adoção de medidas cabíveis a fim de apurar se a 

totalidade dos recursos repassados pelo Fundo Municipal de Assistência Social em 

2011 foi recebida pelo Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de São 

Gabriel da Palha, e identificando desvios de recursos que tome as providencias 

necessárias a fim de apurar a responsabilidade e obter o ressarcimento.  
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Conclusos os autos ao Ministério Publico de Contas, o procurador de contas, Dr. 

Luciano Vieira, anuiu à manifestação técnica conclusiva.  

 

Após a responsável Polyanna Barcellos dos Santos formulou pedido de sustentação 

oral, às fls. 230, sendo realizada na 4ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara do dia 

22/02/2017, conforme Notas Taquigráficas em fls. 239-240, tendo  apresentado 

ainda diversos documentos. 

 

Após foi elaborado pela SecexContas, a Manifestação Técnica 00342/2017 

analisando a defesa oral realizada, bem como os documentos apresentados. E 

concluiu pelo afastamento da irregularidade. 

 

Ato contínuo, os autos foram encaminhados para o Ministério Publico de Contas que 

emitiu parecer na lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, anuindo à 

manifestação técnica pela regularidade das contas.  

 

É o relatório. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências 

previstas nos artigos 31, § 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a 75 

da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do 

TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a 

avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas e administradores 

públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, 

patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o 

consequente julgamento pela regularidade, regularidade com ressalvas ou 

irregularidade das contas. 

 

Verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, observando-se 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. 
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Tornam-se necessárias apenas algumas considerações, atinentes ao indicativo de 

irregularidade apontado, estando o mais em situação regular, senão vejamos: 

 

1. Ausência de comprovação de repasse concedido 

 

Da analise do Balanço Financeiro no grupo de contas de Interferência Financeira 

constatou-se que o registro de recursos transferidos a título de Repasse Concedido, 

conta nº 512110102005 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE 

SOCIAL, o valor de R$ 215.003,21. Contudo, a importância informada como 

transferida pelo FMAS não consta registrada na conta de Repasse Recebido da PCA 

do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, havendo ausência de 

comprovação com os respectivos extratos bancários de que os recursos foram 

realmente repassados e aplicados. 

 

A responsável apresentou sua defesa oralmente na 04ª Sessão Ordinária da 

Segunda Câmara, e com base nos argumentos e documentos por ela apresentados 

pode ser verificado que o Fundo de Habitação e Interesse Social recebeu 

transferências financeiras no montante total de R$ 388.953,97 sendo que o razão do 

plano de contas evidencia entrada no mesmo montante,  e dentre os saldos 

movimentados  verifica-ser uma entrada de R$ 215.003,21, que corresponde ao total 

transferido pelo Fundo de Ação Social.  

 

Portanto concluiu o corpo técnico que o valor recebido pelo Fundo de Habitação e 

Interesse Social, demonstrava a possibilidade de estar englobando transferências 

advindas do Fundo de Ação Social, tendo em vista a coincidência de valores 

evidenciados nos documentos encaminhados. Entendimento este que coaduno e 

afasto a irregularidade. 

 

Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se 

pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às 

Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os quais destacamos 

confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da 

Resolução CFC nº 1.132/08, a saber: 
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RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil 
FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL 
[...] 
 
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, 
devendo observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao 
Setor Público. 
[...] 
 
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir 
requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e 
credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão. 
 
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as informações 
apresentadas devem representar fielmente o fenômeno contábil que lhes 
deu origem. 
[...] 
 
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e as informações 
apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas 
validades. 
 
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis devem ser 
disponibilizados para a sociedade e expressar, com transparência, o 
resultado da gestão e a situação patrimonial do setor público. 

 

Considerando que não houve outras inconsistências detectadas, é possível afirmar 

que os demonstrativos contábeis apresentados, bem como os dados que serviram 

de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios descritos na 

legislação pertinente, devendo ser julgadas regulares as contas em análise. 

 

DECISÃO 

 

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

Público Especial de Contas, VOTO para que sejam julgadas REGULARES as 

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

responsabilidade da Sra. Polyanna Barcelos dos Santos, relativas ao exercício de 

2011, na forma do inciso I, do artigo 84 e 85 da Lei Complementar 621/2012, dando 

a devida quitação. 

 
Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se.  
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4013/2013, ACORDAM os 

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

Santo, em sessão realizada no dia vinte e quatro de maio de dois mil e dezessete, à 

unanimidade, julgar regulares as contas do Fundo Municipal de Assistência Social 

de São Gabriel da Palha, sob a responsabilidade da Sra. Polyanna Barcelos dos 

Santos, relativas ao exercício de 2011, na forma do inciso I, do artigo 84 e 85 da Lei 

Complementar 621/2012, dando a devida quitação, arquivando-se os presentes 

autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro 

Domingos Augusto Taufner. 

 

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, 24 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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