
 

ACÓRDÃO TC-1030/2015 - SEGUNDA CÂMARA 
 

 

PROCESSO          - TC-1905/2011 

JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DA 

PALHA 

ASSUNTO               - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2010 

RESPONSÁVEL  - ROBERTO MORANDI 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2010 – 1) 

IRREGULAR – MULTA – 2) RECOMENDAÇÕES – 3) 

ARQUIVAR.  

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO: 

 

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

Saúde de São Gabriel da Palha, referente ao exercício financeiro de 2010, sob a 

responsabilidade do Sr. Roberto Morandi. 

 

A 6ª Controladoria Técnica elabora  o Relatório Técnico Contábil RTC nº 1905/2011, 

fls. 236 a 244, ressaltando os seguintes aspectos e irregularidades : 

 

ASPECTOS : 

 

- A Prestação de Contas Anual está composta pelas Demonstrações Contábeis e 

demais documentos exigidos pela Lei nº 4.320/64 e pela Resolução nº 182/02, 

alterada pela Resolução TC nº 217/2007. 

 

- A Prestação de Contas Anual (PCA), exercício de 2011, foi encaminhada por meio 

de ofício nº 144/2011 – PMA/SEMSSA, sendo protocolizada neste Tribunal de 

Contas em 31/03/2011, sob nº 003294 ( fl. 01 ),  tempestivamente  e devidamente 
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assinada pela Gestor e pelo Contabilista Responsável Sr. Anderson Sodré da Silva, 

CRC-ES 014516/0-0. 

 

- A Lei Orçamentária para o exercício 2010 ( Lei 1.992/2009 – alterada pela Lei 

2.089/2010 ) estimou a Receita e fixou a Despesa do município em R$ 

50.502.932,47, sendo que em seu art. 5º, consta previsão para a abertura de 

créditos adicionais suplementares de 37,5% ( Lei 2.089/2010 ) do valor total do 

orçamento, o que equivale a R$ 18.938.599,68.  

 

- O Orçamento previsto para a presente Unidade Gestora durante o exercício foi 

de R$ 11.270.850,99, entretanto a execução foi de R$ 10.306.962,63. 

 

- Do excerto acima, constata-se que houve uma economia orçamentária de R$ 

963.888,36. 

 

- O Fundo Municipal  apresentou saldo de disponibilidades financeiras para o 

exercício de 2011 de R$ 1.892.501,80. 

 

- As variações patrimoniais apresentaram um saldo patrimonial positivo 

acumulado de R$ 3.760.190,01, com eventual diferença de R$ 134.170,00. 

 

- O Balanço Patrimonial apresentou também um déficit financeiro ( Ativo 

Financeiro R$ 1.893.745,63 – Passivo Financeiro R$ 1.942.894,15 ) da ordem de R$ 

49.148,52. 

 

IRREGULARIDADES :  
 
4.1 - Divergência no valor do Saldo de Bens Móveis. 
Base Legal: Art. 85 da Lei 4.320/64 

 

4.2 - Baixas de Bens Móveis sem comprovante de motivação e legalidade. 
Base Legal: Art. 104, da Resolução TCEES nº 182/2002. 

 

 

 

4.3.1.1. Valores registrados em restos a Pagar Não Processados há mais de 15 anos. 
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Base Legal: Princípios da Anualidade do Orçamento, Princípio da Competência e Nota Técnica STN 
622/2004 

 

4.3.1.2. Divergência entre o Passivo Financeiro, o Balancete e as Demonstrações das 
Variações Patrimoniais. 
Base Legal: Art. 105, inciso V da Lei 4320/64 

 

Conclui o respectivo relatório sugerindo  a citação do responsável para 

apresentação de justificativas e apresentação de documentos, encampado pela 

ITI 1000/2012, fls. 245. 

 

Devidamente citado em atenção à Decisão Preliminar TC-70/2013, fls. 248 a 

250, e Termos de Citação nº 0112/2013, fls. 251, o responsável  encaminha 

documentos e justificativas às fls. 260 a 278.  

 

A 6ª Secretaria de Controle Externo elabora Instrução Contábil Conclusiva ICC nº 

199/2013, fls. 282 a 300,  opinando pela REJEIÇÃO da Prestação de  Contas do 

Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha, de responsabilidade do Sr. 

Roberto Morandi, referente ao exercício de 2010, em face das seguintes 

irregularidades, “Baixas de Bens Móveis sem comprovante de motivação e 

legalidade e  Divergência entre o Passivo Financeiro, o Balancete e as 

Demonstrações das Variações Patrimoniais“. 

Além que, opina também pela inclusão das seguintes recomendações quanto a: 

 
a) a revisão e readequação do Sistema de Controle Interno Municipal que não 

observou as divergências aqui verificadas, vez que a presente prestação de 

contas não passou pelo crivo do referido setor antes do encaminhamento a este 

Tribunal de Contas; 

 

b) à ausência de Notas Explicativas relativamente à falta de informação da fonte 

de recursos utilizada na aquisição de Veículos no exercício de 2010;  

 

c) a adoção de critérios para cancelamento dos resíduos passivos, conforme 

sugerido no item 4.3.1.1 da instrução. 
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O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elabora Instrução 

Técnica Conclusiva ITC nº 8359/2013, fls. 302 a 314, concordando integralmente 

com o  entendimento da 6ª Secretaria de Controle Externo, e,  considerando que 

não foi realizada auditoria ordinária no Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel 

da Palha, referente ao exercício de 2010, opina que sejam as contas de 

responsabilidade do Sr. Roberto Morandi, julgadas IRREGULARES,  em face das 

irregularidades remanescentes acima elencadas. 

Opina também pela RECOMENDAÇÃO ao atual gestor do Fundo Municipal de 

Saúde de São Gabriel da Palha que: 

-  Empregue as “Notas Explicativas” para registro da fonte de recursos utilizados na 

aquisição de bens e para a aplicação de recursos quando da sua alienação; 

- Adote critérios para cancelamento dos resíduos passivos.  

Opina por fim, a aplicação de MULTA individual ao senhor Roberto Morandi,  com 

amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso III, da Lei Complementar 

Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação 

aplicável à época dos fatos apurados. 

 

O Ministério Público de Contas, através de Parecer, fls. 317 a 318, da lavra do 

Procurador de Contas  Dr. Luciano Vieira, pugna pelo seguinte: 

 

1 – seja julgada IRREGULAR a prestação de contas anual do Fundo Municipal 
de Saúde de São Gabriel da Palha, relativa ao exercício de 2010, sob a responsabilidade de 

ROBERTO MORANDI, de acordo com o disposto no artigo 84, III, “d”, da LC n. 621/2012; 
 
2 – seja aplicada, ao responsável, multa pecuniária, na forma dos arts. 87, IV, 

e 135, I e II, da LC n. 621/12; 
 
3 – sejam expedidas recomendações (sic determinações) ao atual gestor 

do Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha, na forma sugerida pelo NEC (item 
3.3 da ITC 8359/2013). 

 

 

 

Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto. 
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É o relatório. 

 

 

EMENTA : 

 

 

 

 

V O T O 

 

 

Ante todo o exposto, observados os trâmites legais, concordando parcialmente  

com o posicionamento do  NEC e Ministério Público  de Contas, VOTO por 

considerar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de 

Saúde de São Gabriel da Palha, referente ao exercício de 2010, sob a 

responsabilidade do   Sr.  Roberto Morandi, apenando-o com multa de 500 VRTE, 

em face apenas da irregularidade “Baixas de Bens Móveis sem comprovante de 

motivação e legalidade”. 

 

Entendo assim, que a outra irregularidade remanescente, “Divergência entre o 

Passivo Financeiro, o Balancete e as Demonstrações das Variações 

Patrimoniais”, fruto de lançamento equivocado, não deve ter o condão de 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.  DIVERGÊNCIA NO VALOR DO SALDO DE 

BENS MÓVEIS.   BAIXAS DE BENS MÓVEIS SEM COMPROVANTE DE 

MOTIVAÇÃO E LEGALIDADE.   VALORES REGISTRADOS EM RESTOS A 

PAGAR NÃO PROCESSADOS HÁ MAIS DE 15 ANOS.   DIVERGÊNCIA ENTRE 

O PASSIVO FINANCEIRO, O BALANCETE E AS DEMONSTRAÇÕES DAS 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.   IRREGULAR. MULTA.  DETERMINAÇÕES. 
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macular toda uma prestação de contas, uma vez que o mesmo pode ser estornado 

em exercícios posteriores.  

 

O mesmo não se pode afirmar acerca da irregularidade “Baixas de Bens Móveis 

sem comprovante de motivação e legalidade”, uma vez que a ausência de 

documentos que comprovem a motivação e legalidade para as operações difere 

e muito de um lançamento equivocado, devendo portanto, ter um tratamento 

diferenciado.  

 

Voto também por recomendar o gestor atual que tome as seguintes providências: 

 

- Proceda a revisão e readequação do Sistema de Controle Interno Municipal 

que não observou as divergências apontadas, vez que a presente prestação de 

contas não passou pelo crivo do referido setor antes do encaminhamento a este 

Tribunal de Contas; 

 

-  Empregue as “Notas Explicativas” para registro da fonte de recursos utilizados 

na aquisição de bens e para a aplicação de recursos quando da sua alienação; 

 

- Adote critérios para cancelamento dos resíduos passivos.  

 

É como voto. 

 

Após transitado em julgado, ARQUIVE-SE. 

 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1905/2011, ACORDAM os 

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

Santo, em sessão realizada no dia quinze de julho de dois mil e quinze, à 
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unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira 

Pinto: 

 

1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de 

São Gabriel da Palha, referente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do Sr. 

Roberto Morandi, apenando-o com multa de 500 VRTE, em face da irregularidade 

de “Baixa de Bens Móveis sem comprovante de motivação e legalidade”, afastando 

as demais irregularidades; 

 

3. Recomendar ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel da 

Palha que tome as seguintes providências:  

 

3.1. Proceda a revisão e readequação do Sistema de Controle Interno Municipal que 

não observou as divergências apontadas, vez que a presente prestação de contas 

não passou pelo crivo do referido setor antes do encaminhamento a este Tribunal de 

Contas; 

 

3.2. Empregue as “Notas Explicativas” para registro da fonte de recursos utilizados 

na aquisição de bens e para a aplicação de recursos quando da sua alienação; 

 

3.3. Adote critérios para cancelamento dos resíduos passivos.  

 

4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado. 

 

 

Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste 

Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal o recolhimento da multa aplicada, 

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

 

 

Composição  

 

Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores Conselheiros, 

Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Relator, e 



ACÓRDÃO TC-1030/2015 

mm/lr 

  

José Antônio Almeida Pimentel. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de 

Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral. 

 

Sala das Sessões, 15 de julho de 2015. 

 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente 

 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO  

Relator 

 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

 

 

Fui presente: 

 

 

 

DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador-Geral em substituição 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário Adjunto das Sessões  

 


