
 

 

ACÓRDÃO TC- 704/2018 – SEGUNDA CÂMARA 

PROCESSO: TC 4011/2013-4 

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador 

UNIDADE GESTORA: FMHIS - Fundo Municipal de Habitação e Interesse 

Social de São Gabriel da Palha  

EXERCÍCIO: 2011 

RESPONSÁVEL: Polyanna Barcelos dos Santos 

 

    EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL –

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011 – FUNDO 

MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE 

SOCIAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA – 

IRREGULAR – MULTA – DETERMINAÇÃO - 

ARQUIVAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

 

1- RELATÓRIO 

 
Trata-se de Prestação de Contas Anual do FMHIS - Fundo Municipal de Habitação 

e Interesse Social de São Gabriel da Palha, referente ao exercício financeiro de 

2011, sob a responsabilidade de Polyana Barcelos dos Santos – Secretária 

Municipal de Assistência Social. 

 

Através de Relatório Técnico Contábil RTC 352/2014 e Instrução Técnica Inicial 

ITI 1395/2014 a 6ª Secretaria de Controle Externo opinou pela notificação dos 

responsáveis para apresentação de documentos e/ou justificativas (fls. 86/87), com 

fulcro no artigo 358, inciso III, c/c artigo 329, §7º do RITCE/ES. 

 

Em Decisão Monocrática Preliminar DECM 1662/2014 (fls.89/90), o relator decidiu 

pela notificação da responsável, para que providenciasse o encaminhamento da 

documentação faltante no prazo de 30 dias. 
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A Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha informou que a Senhora Polyana 

Barcelos dos Santos não era mais Secretária Municipal de Assistência Social desde 

31/12/2012, sendo substituída pela Senhora Selia Gomes Rosa Martinelli (fls. 92). 

 

Ato contínuo, o Conselheiro Relator determinou a notificação da atual responsável, 

atendida às fls. 99/101 com a apresentação de suas justificativas sobre os fatos 

registrados. 

 

A 6ª Secretaria de Controle Externo, por meio de Manifestação Técnica Preliminar 

MTP 453/2015 (fls. 108/123) e Instrução Técnica Inicial ITI 1053/2015 (fls. 

125/126), opinou pela citação da responsável para apresentação de razões de 

justificativa e demais documentos que entendesse necessários, o que foi acolhido 

pelo Conselheiro Relator em Decisão Monocrática DECM 949/2015 (fl. 128). 

Conforme AR juntado aos autos (fl. 131) houve recebimento da citação em 

23/07/2015 pela responsável. Entretanto, nenhuma documentação foi protocolizada, 

tendo o prazo se encerrado em 22/09/2015, conforme informação prestada pelo 

Núcleo de Controle de Documentos (fl. 132). 

 

Às fls. 136/137, a Manifestação Técnica Preliminar MTP 195/2016 sugere a 

declaração de revelia da responsável citada e o prosseguimento do feito, o que 

posteriormente foi encampado pela Segunda Câmara deste Tribunal, com 

fundamento no artigo 157, §7º do Regimento Interno desta Corte de Contas (fl. 145). 

 

Ato sequente, a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas opinou 

pela irregularidade das contas com determinações, em razão da manutenção das 

seguintes irregularidades: 

 
2.2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Item 1.1.1.2 do RTC 

352/2014 e da MTP 453/2015) 

Base legal: art. 105, inciso I, da Resolução TC nº. 182/02. 
2.3 CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS 
BANCÁRIOS (Item 1.1.1.3 do RTC 352/2014 e da MTP 
453/2015) 

Base legal: art. 105, inciso III, c, da Resolução TC nº. 182/02 
2.6 NOTAS EXPLICATIVAS (Item 1.1.1.6 do RTC 352/2014 

e da MTP 453/2015) 

Base Legal: Art. 105, inciso VII, da Resolução TC nº. 182/02. 
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2.7 RELAÇÃO DE GESTORES (Item 1.1.1.7 do RTC 

352/2014 e da MTP 453/2015) 

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

 

À fl. 173, requerimento de sustentação oral feito pela responsável, Sra. Polyana 

Barcelos dos Santos, com fundamento no artigo 327 do Regimento Interno deste 

Tribunal de Contas. 

 

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, em Parecer 3534/2016-6 de 

fls. 175/178, do Procurador Dr. Luciano Vieira, acompanhou o entendimento técnico, 

pugnando ainda pela aplicação de multa pecuniária à responsável.   

 

É o relatório. Passo a fundamentar. 

 

2- 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. 

 

Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente 

instruído, considerando o atendimento a 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 contradi tório. 

 

A referida Prestação de Contas foi encaminhada em 23 de março de 2012 e autuada 

nesta Corte de Contas em 30 de março de 2012, ou seja, tempestivamente, nos 

termos do art. 105 da Resolução TCEES nº 182/2002. 
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Quanto à formalização documental, a presente Prestação de Contas está composta 

por todas as demonstrações contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução 

Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei Federal 8.212/1991 e Lei 

Federal 8.036/1990. 

 

É cediço que a este Tribunal de Contas compete “julgar as contas dos 

administradores e dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 

da Administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, incluídas as 

fundações e as sociedades por eles instituídas ou mantidas, bem como as contas 

daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 

dano ao erário”1. 

 

Indispensável para tanto a obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, como determina o artigo 37 da Constituição 

Federal. 

 

Cabe destacar ainda que foram observados os princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa2, a despeito da ora responsável (Polyana Barcelos 

dos Santos) ter sido declarada revel. 

 

Após a análise das justificativas, e por entender a Área Técnica restarem as mesmas 

sanadas, opinou pelo afastamento das seguintes irregularidades: 

 

2.1 COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A 

ARRECADADA – ANEXO 10 (Item 1.1.1.1 do RTC 352/2014 e 
da MTP 453/2015) 

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

2.4 INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS (Item 
1.1.1.4 do RTC 352/2014 e da MTP 453/2015) 

Base Legal: Art. 105, inciso IV, da Resolução TC nº. 182/02. 
2.8 CÓPIA DOS ATOS DE DESIGNAÇÕES DOS 
GESTORES (Item 1.1.1.8 do RTC 352/2014 e da MTP 

453/2015) 
Base Legal: Art. 105, inciso XI, da Resolução TC nº. 182/02. 

 

                                                 
1
 Art. 1º, inciso IV, Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013; Art. 71, inciso III da Constituição Estadual. 

2
 Art. 5º, inciso LV da Constituição Federal. 
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2.5  INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS EM 

ALMOXARIFADO (Item 1.1.1.5 do RTC 352/2014 e da MTP 
453/2015) 

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

Entendimento o qual acompanho. 

 

Desta forma, passo à análise das irregularidades mantidas pela área técnica: 

 

2.2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Item 1.1.1.2 do RTC 352/2014 e da MTP 
453/2015) 

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

A Equipe Técnica por meio da Manifestação Técnica 453/2015 propôs o 

afastamento da irregularidade quanto à exigência do documento solicitado no item 

1.1.1.2 – Balanço Orçamentário, restando a análise da seguinte irregularidade:   

 

 1.1.1.2.1 - Não conformidade entre valores contabilizados no balancete 

analítico contábil simplificado e os valores extraídos e evidenciados no 
Balanço Orçamentário - Anexo XII e Balanço Financeiro – Anexo XIII. 

Base Legal: artigo 85 da Lei 4.320/64. 

 

De acordo com o apurado pela análise técnica, o confronto entre o balanço analítico 

contábil simplificado (R$1.515.020,00) e o balanço orçamentário  (R$1.088.700,00) 

apresentado em CD evidencia uma diferença de R$ 426.320,00 

 

Foi apontada também outra divergência quanto ao montante da conta 

612110102006 - Repasse Recebido apresentado na PCA2011 no Balancete 

Contábil (R$ 388.953,97) que confrontado com o Balanço Orçamentário/2011 

apresentado pela defesa em CD (R$ 939.371,09) apresenta uma diferença de R$ 

550.417,12 

 

Cabe registrar que a  realização de despesas na função 15 – Urbanismo no 

montante de R$ 939.371,09, com parte liquidada e paga em R$ 349.709,76 e a 

inscrição na conta de Restos a Pagar Não Processados de R$ 589.661,33 é valor 

dispendido superior ao saldo disponível no exercício de 2011 de R$ 39.244,21, 

produzindo-se uma insuficiência de recursos financeiros para saldar as suas 
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obrigações no total de R$ 550.417,12, que poderá afetar as contas do exercício 

subsequente. 

 

Cabe destacar trecho da Manifestação Técnica 453/2015: 

 

“Em regra, não deve ser exigido o “Balanço Orçamentário” 

quando os recursos são derivados de operações extra 
orçamentárias, mas constantes em contas de Repasses 

Concedidos da unidade gestora prefeitura e de Repasses 
Recebidos do FMHIS em igualdade de registros e valores.” 
 

Não obstante, verifica-se no caso em tela que o fundo municipal em comento foi 

criado com natureza contábil, possuindo recursos oriundos das dotações 

orçamentárias e fontes de receitas operacionais e patrimoniais previstas e fixadas 

em lei. 

 

Observamos, então, o previsto no Regimento Interno desta Corte de Contas: 

 

Art. 105. As prestações de contas anuais dos jurisdicionados 
do Tribunal deverão ser encaminhadas, anualmente, até o dia 

31 de março do exercício seguinte, acompanhadas dos 
documentos relacionados neste artigo, ressalvado o disposto 

nos artigos 107, 117 e 127, deste Regimento, devendo estar 
organizada sequencialmente de acordo com ordem disposta 
nos respectivos incisos: (Redação dada pela Resolução 

TCEES nº 252/2012). 
I - balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e 

demonstração das variações patrimoniais e os quadros 
demonstrativos constantes dos demais anexos estabelecidos 
no art. 101, da Lei Federal nº 4.320/64 e alterações; (Redação 

dada pela Resolução TCEES nº 217/2007) 
 

Nesse sentido, prescrevem os arts. 85 e 101 da Lei Federal nº 4.320/64: 

 

Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de 
forma a permitirem o acompanhamento da execução 

orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a 
determinação dos custos dos serviços industriais, o 

levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação 
dos resultados econômicos e financeiros. 
Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados 

no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço 
Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, 
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segundo os Anexos números 12, 13, 14 e 15 e os quadros 

demonstrativos constantes dos Anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 16 e 17. 

 

Depreendemos, por conseguinte, ser obrigação do ordenador de despesas a 

elaboração de escrituração contábil que permita o conhecimento real da situação 

orçamentária e patrimonial por todos os interessados, especialmente pelos órgãos 

de controle. 

 

Cumpre notar que a justificativa apresentada pela atual Secretária Municipal se 

ateve a informar que o Anexo II – Balanço Orçamentário não havia sido enviado, e 

que enviaria o arquivo gravado em CD, enquanto a responsável não apresentou 

defesa. 

 

Considerando que a insuficiência financeira se mostrou passível de afetação das 

contas do exercício subsequente, acompanho o entendimento da Equipe Técnica e 

mantenho a presente irregularidade. 

 

2.3 CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS (Item 1.1.1.3 
do RTC 352/2014 e da MTP 453/2015) 

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

No tocante à presente irregularidade, não foram apresentadas gravações em CD, 

relativas aos Extratos Bancários das contas de movimento e de aplicação, 

documentos esses emitidos pela Instituição Bancária “Banestes”, e que seriam 

indispensáveis à análise da Equipe Técnica. 

 

Isto porque a Conciliação Bancária apresentada em CD (Anexo APCA-748/2015) 

informa o saldo positivo do Banco Banestes conta nº 16.672.971 – Fundo Municipal 

de Habitação e Interesse Social (FUNCOP) com saldo contábil na PCA/2011 e 

bancário no valor de R$ 39.244,21, o respectivo termo de verificação de 

disponibilidade financeira. Sendo que a conta nº 17.859.661 e as respectivas contas 

de aplicação com saldo zero 

  

Quanto a esse tema, destaco trecho da Manifestação Técnica 453/2015: 
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“Portanto, em face da ausência nos autos do documento “Extratos 

Bancários”, não se pode validar as informações constantes da 
conciliação bancária por permanecer os indícios de irregularidade 

apontados, estando a PCA2011 desprovida de adequada análise, 
descumpre-se o art. 105, inciso III, c, da Resolução TC nº. 182/02.” 

 

Reitero não ter sido apresentada justificativa pela responsável, o que dificultou a 

verificação dos motivos ensejadores da irregularidade apontada. Desse modo, 

encampando o entendimento exarado pela Área Técnica, mantenho a mencionada 

irregularidade. 

 

2.6 NOTAS EXPLICATIVAS (Item 1.1.1.6 do RTC 352/2014 e da MTP 
453/2015) 

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

Como podemos verificar pelo Relatório Técnico Contábil 352/2014, a gestora não 

encaminhou as notas explicativas. 

 

Pelo entendimento exposto através de Manifestação Técnica 453/2015: 

 

“...existem fatos relevantes a serem relatados: o surgimento da 
conta e saldos de IMÓVEIS (o início, prosseguimento e a 

conclusão das obras), assim como os atos oficiais 
autorizadores e relativos à precisa forma de quem administra e 
controla os bens imóveis, a inclusão no seu inventário de bens 

móveis e imóveis se pela responsável originária FMHIS ou por 
outra unidade gestora prefeitura interveniente acompanhado da 

aquiescência e documentos comprobatórios da prova do 
controle respectivo desta unidade gestora prefeitura municipal 
são, sem dúvida, de exemplos de ausência de Notas 

Explicativas e de que persistem os indícios de irregularidade.” 
 

Novamente, destaco ter sido a responsável declarada revel. A justificativa 

apresentada pela atual Secretária foi “não existir assunto relevante a ser relatado em 

função do pequeno fluxo de movimento”. Entretanto como relatado pela equipe 

técnica existem fatos relevantes que deveriam ter sido objeto de notas explicativas. 

 

Ante a ausência de justificativas plausíveis, acompanho o posicionamento da Equipe 

Técnica pela sua manutenção. 
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2.7 RELAÇÃO DE GESTORES (Item 1.1.1.7 do RTC 352/2014 e da MTP 

453/2015) 

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

 

Em conformidade com a análise técnica, a presente irregularidade se deve em razão 

do não encaminhamento da relação de gestores pela responsável. 

 

Insta ressaltar a previsão do art. 150, inciso XI do RITCEES: 

 

Art. 105. As prestações de contas anuais dos jurisdicionados 

do Tribunal deverão ser encaminhadas, anualmente, até o dia 
31 de março do exercício seguinte, acompanhadas dos 
documentos relacionados neste artigo, ressalvado o disposto 

nos artigos 107, 117 e 127, deste Regimento, devendo estar 
organizada sequencialmente de acordo com ordem disposta 

nos respectivos incisos: (Redação dada pela Resolução 
TCEES nº 252/2012). 
[...] 

XI - relação de gestores responsáveis, na qual conste: (Inciso 
inserido pela Resolução TCEES nº 217/2007) a) nome de todos 

os gestores do exercício em análise e do gestor responsável 
pelo encaminhamento da Prestação de Contas, com os 
respectivos dados de domicílio e número de inscrição no 

Cadastro de Pessoa Física (CPF); b) período de exercício, 
constando data de posse e exoneração, se for o caso;   

 

Nos termos da Manifestação Técnica 453/2015: 

 

“Visualiza-se da resposta do gestor em CD e do confronto com 

a exigência da lei 1804/2010: faltar encaminhar o CPF-MF, 
endereço da gestora responsável pela gestão: Presidente do 

Conselho Gestor no período de gestão compreendido de 
01/01/2011 a 31/12/2011, pela assinatura dos demonstrativos 
constantes da PCA2011 e cópia do ato de nomeação, Decreto 

nº 156/2009 de 08 de junho de 2009 (fls.102).”  
 

Anote-se que a responsável Polyana Barcelos dos Santos não apresentou 

alegações de defesa no prazo estipulado, com a culminação da revelia. Desse 

modo, encampando o entendimento exarado pela Área Técnica, mantenho a 

mencionada irregularidade. 
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Ante todo o exposto, anuindo ao opinamento da Área Técnica e do Ministério 

Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à 

apreciação deste Colegiado. 

 

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

 

1. ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os senhores conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

1.1. Julgar IRREGULARES as contas do Fundo Municipal de Habitação e Interesse 

Social de São Gabriel da Palha, relativas ao exercício de 2011 sob a 

responsabilidade da Srª Polyanna Barcelos dos Santos, aplicando-lhe multa 

pecuniária3 de 500 VRTE, com fundamento no artigo 62, c/c artigos 96, inciso I da 

Lei Complementar 32/93, por ser a lei aplicável à época.  

1.2. DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 

Social de São Gabriel da Palha – FMHIS, que, na próxima prestação de contas 

anual adote as devidas providências, com a finalidade de realizar os ajustes 

contábeis necessários quanto às divergências encontradas no item   1.1.1.2-1, 

conforme determina a Lei 4.320/64. Assim como, sejam tomadas as providências, 

para o encaminhamento das futuras prestações de contas, de acordo com o que 

determina a IN TC 28/2013.; 

1.3. Dar ciência aos interessados;  

1.4. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 13/06/2018 - 18ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara 

                                                 
3
 Art. 87, inciso IV, e 135, inciso II, LC nº 621/12 e Art. 22, §§ 2º e 3º da Decreto-Lei 4657/42, incluído pela Lei 

13.655/18. 
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4. Especificação do quórum:   

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

Taufner (relator). 

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas (convocada). 

5. Fica a responsável obrigada a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do 

débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da 

publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno 

deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se 

previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

Relator 

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Convocada  

Fui presente: 

 PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

                           LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

                           Secretária-adjunta das sessões  
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