
ACÓRDÃO TC-334/2012 

 

 

PROCESSO -TC-1658/2011  

INTERESSADO  -CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

ASSUNTO  -PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010 

 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, REGULAR. 
 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PIN TO: 

 

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Caixa de Assistência dos 

Servidores Públicos de São Gabriel da Palha ( CASP – SGP ), referente ao exercício 

financeiro de 2010, sob a responsabilidade da Sra. Simony Storch Machado. 

 

A 6ª Controladoria Técnica elabora a Instrução Contábil Conclusiva ICC nº 

185/2012, fls. 130 a 143, desta prestação de contas, ressaltando os seguintes 

aspectos : 

 

- A CASP – SGP é uma entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito 

público interno, com patrimônio e receita próprios e com autonomia administrativa e 

financeira, a qual foi criada pela lei nº 1.084, de 29 de agosto de 1997. Nos termos 

da lei nº 1.949, de 01 de julho de 2009, os benefícios proporcionados pela CASP – 

SGP aos segurados e dependentes são : Assistência médica e hospitalar, exames 

laboratoriais, radiológicos e ultrassonográficos. 
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- A Prestação de Contas Anual (PCA) foi encaminhada por meio de ofício nº 

026/2011, sendo protocolizada neste Tribunal de Contas em 29/03/2011, sob nº 

002968 ( fl. 01 ),  tempestivamente  e devidamente assinada pela Gestora e 

Contabilista Responsável. 

 

- O Orçamento para o exercício que se examina estimou a receita em R$ 

758.966,92 e fixou a despesa em R$ 1.033.966,92. O que se pode presumir a 

respeito do déficit orçamentário de R$ 275.000,00 é que ele poderá ser 

custeado, visto que a CASP-SGP é mantida por contribuições mensais 

repassadas pela Prefeitura e Câmara Municipal e pelos Servidores da Administração 

Direta do Município. Caso haja déficit-técnico o Município se encarregará de 

equacioná-lo.  

 

- Confrontando-se a despesa fixada ( R$ 1.033.966,92 ) com a despesa 

executada ( R$ 921.141,66 ), constata-se que houve uma economia 

orçamentária de R$ 112.825,26. 

 

- A execução da despesa foi superior em R$ 17.331,02, cujo “déficit” foi saneado 

por meio dos recursos de caixa acumulados de exercícios anteriores, conforme 

demonstrado abaixo : 

 

Créditos Orçamentários e Suplementares                          R$  903.810,64 

(+) Recursos de Caixa                                                     R$   17.331,02 

(= ) Despesa Executada                                                   R$ 921.141,66 

 

- A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de R$ 903.810,64 

e uma vez que a Receita Prevista foi de R$ 758.966,92, houve um superávit de 

R$ 144.843,72.  

 

- O CASP - SGP apresentou saldo de disponibilidades financeiras para o 

exercício de 2011 de R$ 1.060.644,62. 
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- As variações patrimoniais apresentaram um resultado patrimonial positivo 

de R$ 1.040.678,79. 

 

- Realizada a análise contábil desta prestação de contas, foi observado que 

alguns itens, mesmo sendo de pequeno vulto, poderiam se enquadrar ao modelo 

de controle patrimonial sugerido por legislação específica, como forma de 

garantir a consolidação das contas exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

Sendo assim, sugeriu que seja considerada REGULAR  a Prestação de Contas em 

exame, com RECOMENDAÇÃO no sentido de promover as adequações 

necessárias à apropriação contábil de subitens de despesas conforme determina a 

Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional do 

Ministério da Fazenda – STN/MF, destacando os bens classificáveis contabilmente 

como Ativo Permanente daqueles considerados de Custeio. 

 

Ato contínuo, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC,  elaborou 

a Instrução Técnica Conclusiva ITC n° 4046/2012, fls. 145 a 149, que, acatando 

integralmente os termos da Instrução Contábil Conclusiva ICC nº 185/2012, 

manifestou-se também, ao final, pela REGULARIDADE da respectiva Prestação de 

Contas Anual, mantendo a RECOMENDAÇÃO, nos termos do art. 84, inciso I, da 

Lei Complementar nº 621/2012, dando plena quitação à responsável, nos termos 

do art. 85 do mesmo diploma legal. 

 

O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer do Procurador de 

Contas Dr. Luciano Vieira, em consonância com o entendimento da Área 

Técnica, opina que seja julgada REGULAR a Prestação de Contas Anual em exame, 

com fulcro no art. 84, I, da Lei Complementar nº 621/12, bem assim seja expedida a 

recomendação sugerida pelo corpo técnico à fl. 148. 

 

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



ACÓRDÃO TC-334/2012 
lb/hm/sj                                                                                                                          

  

É o relatório. 

 

 

EMENTA: 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL,  REGULAR. 
 

 

 

 

 

 

                                                                 V O T O 

 

 

 

 

 

Ante todo o exposto, observados os trâmites legais, perfilhando o entendimento 

exarado pela Área Técnica e pelo Ministério Público Especial de Contas, VOTO por 

considerar REGULAR a Prestação de Contas Anual da Caixa de Assistência dos 

Servidores Públicos de São Gabriel da Palha – CASP SGP, referente ao exercício 

financeiro de 2010, sob a responsabilidade da Sra. Simony Storch Machado dando-

lhe a devida quitação.  VOTO ainda, que seja expedida determinação à gestora 

responsável ou a quem lhe suceder, no sentido de promover as adequações 

necessárias à apropriação contábil de subitens de despesas conforme determina a 

Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional do 

Ministério da Fazenda – STN/MF, destacando os bens classificáveis contabilmente 
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como Ativo Permanente daqueles considerados de Custeio, conforme Instrução 

Técnica Conclusiva ITC n° 4046/2012.  

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1658/2011, ACORDAM os 

Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão 

realizada no dia vinte e cinco de setembro de dois mil e doze, à unanimidade, nos 

termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto: 

 

1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual, sob a responsabilidade da Sra. 

Simony Storch Machado, ordenadora de despesas da Caixa de Assistência dos 

Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha no exercício de 2010, 

dando-lhe a devida quitação; 

 

2.  Determinar à gestora responsável, ou a quem lhe suceder, que promova as 

adequações necessárias à apropriação contábil de subitens de despesas conforme 

determina a Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro 

Nacional do Ministério da Fazenda – STN/MF, destacando os bens classificáveis 

contabilmente como Ativo Permanente daqueles considerados de Custeio, conforme 

Instrução Técnica Conclusiva ITC n° 4046/2012. 

 

Composição Plenária 

 

Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Sebastião 

Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Relator, 

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e os Conselheiros em substituição Márcia 

Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luís Henrique 

Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. 

 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2012. 
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Relator 

 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

 

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Em substituição 

 

 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Em substituição 

 

 

DR. LUÍS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Procurador-Geral 

 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-Geral das Sessões 

 


