
 

 
 
 
 

 
 

 

ACÓRDÃO TC- 534/2019 – SEGUNDA CÂMARA 

 
Processo:           04254/2018-9 

Classificação:     Prestação de Contas Anual de Ordenador 

Exercício:           2017 

UG:                     FMHIS - Fundo Municipal de Habitação e Integração Social de São 

Gabriel da Palha 

Relator:              João Luiz Cotta Lovatti 

Responsável:     LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO, POLYANNA BARCELOS 

DOS SANTOS BRAGATO 

 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 

2017 – REGULAR – QUITAÇÃO –  ARQUIVAR.  

 

O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI: 

I - RELATÓRIO 

Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de 

Habitação e Integração Social de São Gabriel da Palha referente ao exercício 

financeiro de 2017, sob a responsabilidade dos Srs. Leonardo Luiz Valbusa Bragato 

e Polyanna Barcelos dos Santos Bragato.  

As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram analisadas pelo Núcleo de 

Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que expediu Relatório 

Técnico – RT 280/2018-9 evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela 

citação dos responsáveis para apresentação de justificativas quanto aos seguintes 

achados: 

Descrição do achado Responsável 
Proposta de 

encaminhamento 

3.2.1.1 Divergência entre os saldos contábeis 

e os extratos bancários  
 

Polyanna Barcelos dos 

Santos 
Leonardo Luiz Valbusa 

citação 
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Bragato 

3.2.2.1  Divergência entre o saldo contábil dos 
demonstrativos contábeis e o valor dos 

inventários de bens imóveis 
 

Polyanna Barcelos dos 
Santos 

Leonardo Luiz Valbusa 
Bragato 

citação 

 

Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução 

Técnica Inicial 512/2018-1, propiciou a citação dos responsáveis para apresentação 

de justificativas, conforme Decisão SEGEX 504/2018-6. 

Regularmente citados (Termos de Citação 937/2018-1 e 938/2018-6), os 

responsáveis exercitaram o direito de defesa, apresentando suas justificativas e 

documentos comprobatórios.  

Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o Núcleo de Controle Externo 

de Contabilidade e Economia – NCE, através da Instrução Técnica Conclusiva 

606/2019-6, afastou os indícios de irregularidades e opinou no sentido de que este 

Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas dos Srs. Leonardo Luiz 

Valbusa Bragato e Polyanna Barcelos dos Santos Bragato, na forma do art. 84, 

inciso I da Lei Complementar Estadual 621/2012, referente ao exercício de 2017. 

Em seguida, o douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Heron 

Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em consonância com a área técnica, 

opinando pela REGULARIDADE da presente prestação de contas anual. 

Após, vieram-me os autos para análise. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO  

  

No Relatório Técnico 280/2018-9, foi questionado divergência entre os saldos 

contábeis e os extratos bancários, bem como divergência entre o saldo contábil dos 

demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens imóveis, resultando nas 

citações dos responsáveis.  

 

3.2.1.1 Divergência entre os saldos contábeis e os extratos bancários  
Base legal: art. 85 da Lei 4320/64 c/c LC101/200, art. 43 c/c §3º do art. 164 da 

CFRB/88. Instrução Normativa 34/2015 e artigos 85 e 89 da Lei 4320/64. 
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Ao analisar os arquivos dos extratos bancários, foram constatadas divergências 

descritas a seguir: 

1) Conforme conta bancária 24.317.018 Banco Banestes (aplicação), consta o saldo 
no valor de R$150.460,07, de acordo com extrato demonstrado a seguir, 

divergente do saldo apresentado na tabela 12 e 13, referente ao Termo de 
Disponibilidades e Caixa e Equivalentes: 
Figura 1- Extrato Bancário Conta 24.317.018 Banco Banestes (aplicação) 

 

 

               Fonte: Processo 4254/2018 – arquivo EXTBAN cidades web TCEES 

 

2) O extrato bancário, referente ao Banco 104, Ag. 0721. C/C A647.057-1, não foi 
apresentado. De acordo com informações constate nos autos, o documento não 
foi entregue ao Departamento de Contabilidade até a data de envio da Prestação 

de Contas Anual ao TCEES. 
 

3.2.2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o 

valor dos inventários de bens imóveis 

Base legal:  Lei 4320/64, art. 94 a 96 c/c CRFB, art. 37, caput 
Constatou-se que no Balanço Patrimonial registrou o valor de R$25.790,65 e o 

inventário para bens imóveis o valor de R$51.581,30, gerando a diferença de 
R$25.790,65. Tal situação pressupõe falhas na contabilização, nas conciliações 
e/ou inventário ou não elaboração do inventário físico, na medida em que há 

divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, 
que necessita ser esclarecido pelo gestor. 
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Após a análise da defesa, a área técnica afastou os indícios de irregularidades, 

conforme a ITC 606/2019-6, transcrito abaixo: 

 

DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES  

2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE OS SALDOS CONTÁBEIS E OS EXTRATOS 
BANCÁRIOS. (ITEM 3.2.1.1 DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 280/2018) 

Base Legal: art. 85 da Lei 4320/64 c/c LC101/200, art. 43 c/c §3º do art. 164 da 

CFRB/88. Instrução Normativa 34/2015 e artigos 85 e 89 da Lei 4320/64. 
 
 

Segundo o relatório técnico: 

Ao analisar os arquivos dos extratos bancários, foram constatadas divergências 
descritas a seguir: 

1) Conforme conta bancária 24.317.018 Banco Banestes (aplicação), consta o 
saldo no valor de R$150.460,07, de acordo com extrato demonstrado a seguir, 
divergente do saldo apresentado na tabela 12 e 13, referente ao Termo de 

Disponibilidades e Caixa e Equivalentes: 

Figura 1- Extrato Bancário Cota 24.317.018 Banco Banestes (aplicação) 

 
Fonte: Processo 4254/2018 – arquivo EXTBAN cidades web TCEES 
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2) O extrato bancário, referente ao Banco 104, Ag. 0721. C/C A647.057-1, não foi 

apresentado. De acordo com informações constate nos autos, o documento 
não foi entregue ao Departamento de Contabilidade até a data de envio da 
Prestação de Contas Anual ao TCEES. 

Tabela 12) Termo de Verificação das Disponibilidades             Em R$ 1,00 
 

Banco Agência Conta 

Tipo 
da 

Conta 
1  

Complemento 

da Conta  

Fonte 
de 

Recurso 

Saldo 
Contábil 

(a) 

Saldo 

Bancário 

Saldo 
Bancário 

Conciliado 
(b) 

Diferença 

(b-a) 

021 0133 24.317.018 1 1312 
1 - 399 - 

0000 
0,00 0,00 0,00 0,00 

021 0133 27.244.797 1 1426 
1 - 302 - 
0001 

0,00 0,00 0,00 0,00 

021 0133 A24.317.018 2 1313 
1 - 399 - 

0000 
0,00 0,00 0,00 0,00 

104 0721 A647.057-1 2 1093 
1 - 502 - 

0001 
0,01 0,01 0,01 0,00 

TOTAL 0,01 0,01 0,01 0,00 

 
Fonte: Processo TC 04254/2018-9 - Prestação de Contas Anual/2017 
Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 43/2017, os tipos de contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 -                            
                                     Conta Aplicação 

 

 

 

Das justificativas  

Respeitosamente venho informar que ao analisar a divergência descrita no item 
3.2.1.1 Relatório Técnico nº. 00280/2018-9 e na Instrução Técnica Inicial nº 
00512/2018-1 e conforme Decisão SEGEX 00504/2018-6 detectado pela nobre 

Auditora de Controle Externo apontando um saldo no extrato bancário de R$ 
150.460,07, valor esse, não demonstrado nas demonstrações contábeis do Fundo, 
conforme motivos a baixo descritos: 

 
1. Anexar a conciliação e extrato bancário na prestação de conta anual do Fundo 

de Habitação e Interesse Social de São Gabriel da Palha, referente a conta 

bancaria nº 24.317.018 conta essas com saldo transferido a Unidade Gestora 
Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

2. Transferência no dia 29/12/2018 do saldo bancário da Unidade Gestora Fundo 
de Habitação e Interesse Social de São Gabriel da Palha para Unidade 
Gestora Fundo Municipal de Assistência Social no Valor de R$150.460,07 

referente a conta bancária nº 24.317.018 do Banco do Banestes.  
 

 

3. Extinção da Unidade Gestora Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social 
de São Gabriel da Palha a partir do exercício de 2018 como já foi descrito na 
nota explicativa enviado juntamente com a prestação de contas anual do 

Fundo. 
 

 

Portanto, o valor acima descrito estará evidenciado nos demonstrativos contábeis 
pertencentes à Unidade Gestora Fundo Municipal de Assistência Social de São 
Gabriel da Palha encaminhados na Prestação de Contas de Ordenador para 

análise junto a essa Egrégia Corte de Contas. 
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Segue juntada de documentos comprovando os fatos narrados nesta Justificativa.  

 
• Conciliação bancária em 31/12/2017 pertencente à UG - FHIS zerada e 
conciliação bancária e extratos pertencente à UG – Fundo Municipal de 

Assistência Social com o saldo do valor já descritos nesta justificativa.  
 
• Fluxo de caixa da UG – Fundo Municipal de Assistência Social em 31/12/2017 

com o valore transferido pela UG – FDM. 
 
Resumidamente, o valor da conta bancária já descrita nesta justificativa que 

pertencia a UG – FHIS passou a pertencer a UG – Fundo Municipal de Assistência 
Social de São Gabriel da Palha extinguindo assim no exercício de 2018 a UG – 
FHIS e tornando-se uma unidade orçamentária do Fundo Municipal de Assistência 

Social. 
 
Posto isso, diante das justificativas e documentos apresentados, espera o 

Justificante ter apresentado as razões suficientes afastando assim a inconsistência 
apresentada no Item 3.2.1.1 do Relatório Técnico nº. 00280/2018-9 e na Instrução 
Técnica Inicial nº 00512/2018-1 e conforme Decisão SEGEX 00504/2018-6, dessa 

Egrégia Corte de Contas. 
 

 
 

Da análise das justificativas 

Com base nas justificativas e documentos apresentados, constata-se que houve a 
extinção da UG atual tendo os saldos contábeis transferidos para a UG do Fundo 
de Assistência Social. 

Essa conclusão é reforçada pelo fato do extrato bancário apontado no relatório 
contábil, que originou o indicio de irregularidade, não mais fazer parte do Fundo de 
Habitação, mas sim ao Fundo de Assistência Social, pois este extrato bancário é 

parte integrante da prestação de contas deste fundo de assistência social 
(consultado no sistema Cidades). 

Logo, o saldo zerado da referida conta contábil (Banco Banestes) no Fundo de 

habilitação está condizente com a extinção relatada pelos responsáveis.  

Quanto ao extrato da conta nº A647.057-1 do banco Caixa Econômica Federal, os 
justificantes não apresentaram o extrato da conta para comprovar o registro 

contábil de R$ 0,01. 

No entanto, foi buscado junto a Contabilidade deste fundo o envio do referido 
extrato que evidencia saldo zerado. Segue: 
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Sendo assim, não há recurso financeiro não registrado na contabilidade, mas sim 
valor de apenas R$ 0,01 (um centavo) contabilizado a maior nos registros 

contábeis do fundo em análise e, considerando a extinção desta unidade gestora, 
não há que se falar em ajustes contábeis, pois a própria norma extintora e, por 
consequência, a liquidação ou transferências dos saldos contábeis se 

encarregarão de ajustar o irrisório valor. 

Assim, sugere-se pelo afastamento dos indícios de irregularidade. 

2.2 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DOS DEMONSTRATIVOS 

CONTÁBEIS E O VALOR DOS INVENTÁRIOS DE BENS MÓVEIS. (ITEM 3.2.2.1 
DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 280/2018) 

Base Legal: Lei 4320/64, art. 94 a 96 c/c CRFB, art. 37, caput 

 

Segundo o relatório técnico: 

Constatou-se que no Balanço Patrimonial registrou o valor de R$25.790,65 e o 

inventário para bens imóveis o valor de R$51.581,30, gerando a diferença de 
R$25.790,65. Tal situação pressupõe falhas na contabilização, nas conciliações 
e/ou inventário ou não elaboração do inventário físico, na medida em que há 

divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, 
que necessita ser esclarecido pelo gestor. 

Tabela 1) Estoques, Imobilizados e Intangíveis                                    Em R$ 1,00 

Descrição 

Balanço 

Patrimonial  
(a) 

Inventário 
(b) 

Diferença 
(a-b) 

Estoques 0,00 0,00 0,00 

Bens Móveis 25.790,65 51.581,30 -25.790,65 

Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 

Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Processo TC 04254/2018-9 - Prestação de Contas Anual/2017 
 

Das justificativas 
 

Respeitosamente venho informar que ao analisar a divergência descrita no item 
3.2.2.1 Relatório Técnico nº. 00280/2018-9 e na Instrução Técnica Inicial nº 

00512/2018-1 e conforme Decisão SEGEX 00504/2018-6 detectado pela nobre 
Auditora de Controle Externo justifico que os valores registrados na conta contábil 
Bens Móveis de R$ 25.790,65 estão em conformidade com o anexo (tabela) 10 – 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: E1E84-3A3FD-1844F



ACÓRDÃO TC-534/2019 

al/mm 

  

Resumo do Inventário de Bens Móveis enviado juntamente com a prestação de 

conta anual de 2017 do Fundo. 
 
Considerando que ao analisar ou documentos enviados junto a Prestação de 

Contas do Fundo foi detectado que o Balanço Patrimonial e o resumo do 
inventario de bens móveis seus valores estão equivalentes, ou seja, estão batendo 
o que nos leva a perceber que existe uma probabilidade do Sistema CIDADES - 

ES ao fazer ao fazer a integração dos dados do Arquivo INVMOV ou Anexo 10 - 
Resumo de Inventário de Bens Móveis os valores duplicou, com isso, a 
divergência apontada é exatamente o valor duplicado dos bens móveis registrados 

no arquivo INVMO ou Anexo 10. 
 
Resumindo, provavelmente os valores dos bens móveis do FHIS estão em 

duplicidade apenas no sistema CIDADES-ES. 
 
Segue juntada de documentos comprovando os fatos narrados nesta Justificativa.  

 

 Balanço Patrimonial 
Anexo (Tabela) 10 – Resumo do Inventário de Bens Móveis. 

 
 

Da análise das justificativas 

Com base nas justificativas e documentos apresentados, constata-se que o 
inventário de bens móveis desta UG está em conformidade com o saldo contábil.  

Assim, sugere-se pelo afastamento do indicio de irregularidade. 

Tendo sido sanadas as irregularidades apontadas no RT 280/2018-9, os autos 

foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou 

através de Parecer da lavra do Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de 

Oliveira, que endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC 606/2019-6, 

pugnando pela regularidade da presente prestação de contas. 

 

III. CONCLUSÃO 

Desse modo, considerando que o Ministério Público de Contas acompanhou 

integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião da ITC 
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606/2019-6, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, 

tornando-os parte integrante do presente voto. 

Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a 

seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração. 

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Conselheiro Substituto 

 

 

1. ACÓRDÃO 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as 

razões expostas pelo relator, em: 

1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de 

Habitação e Integração Social de São Gabriel da Palha, sob responsabilidade dos 

Srs. Leonardo Luiz Valbusa Bragato e Polyanna Barcelos dos Santos Bragato, 

relativa ao exercício financeiro de 2017, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos 

do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida 

QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei 

1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado. 

2. Unânime.  

3. Data da Sessão: 24/04/2019 - 12ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:   

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

Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo. 

4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator) 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  
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CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Relator 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO  

Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Secretária-adjunta das sessões  
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