
 

ACÓRDÃO TC-005/2017 - PLENÁRIO 

 

PROCESSO - TC-3717/2016  

JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  

RESPONSÁVEL - NAMY CHEQUER BOU HABIB FILHO 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 – 

REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.  

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL: 

 

I. RELATÓRIO 

 

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de 

Vitória, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr. 

Namy Chequer Bou Habib Filho, Ordenador de Despesa no exercício em análise.  

 

A SECEX/CONTAS – Secretaria de Controle Externo de Contas, através de sua 

Instrução Técnica Inicial 755/2016-8 (fls.27/28), diante ao que foi apontado no 

Relatório Técnico 303/2016-1 (fls.04/21 mais apêndices), sugeriu a citação e a 

notificação do Senhor Namy Chequer Bou Habib Filho, para oferecer as 

justificativas que entendesse necessárias, em razão das possíveis irregularidades 

apontadas nos itens 4.3.1, 4.3.2 e 4.4.1, bem como apresentasse o documento 

relacionado no item 4.1.1, todos do Relatório Técnico.  

 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:CD08F-94C1F-1C4E9



ACÓRDÃO TC-005/2017 

rp/lr 

  

Conforme a Decisão Monocrática 1250/2016-3 (fls.30/31), determinou-se a citação 

e a notificação do responsável na forma sugerida pela área técnica. Compareceu o 

interessado com suas justificativas e documentos, os quais foram acostados aos 

autos às fls. 41/63. 

 

Ato contínuo, o feito foi remetido à SECEX/CONTAS, que analisando a defesa 

apresentada, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 3977/2016-5 (fls. 68/81), 

onde foram acolhidas as justificativas apresentadas, considerando saneadas as 

inconsistências inicialmente apontadas no RT 303/2016-1. Evidenciando, assim, 

diante ao que preceitua a legislação em vigor, a regularidade das presentes 

contas, no que diz respeito ao aspecto técnico contábil ora analisado. Ao final, 

propõe ainda, o subscritor da Conclusiva, que seja feita recomendação ao Poder 

Legislativo para que evidencie a integralidade dos restos a pagar no Demonstrativo 

da Dívida Flutuante. 

  

Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, 

que se manifestou através da lavra do ilustre Procurador Geral Luciano Vieira, o qual 

corroborou o entendimento da área técnica, e por fim opinou pela regularidade da 

prestação de contas em análise, dando-se quitação ao responsável.  

 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

Ressalte-se que durante a análise contábil da presente Prestação de Contas Anual, 

referente ao exercício de 2015, da Câmara Municipal de Vitória, sob a 

responsabilidade do Sr. Namy Chequer Bou Habib Filho, Presidente da Câmara 

Municipal, foi detectado no Relatório Técnico 303/2016-1 as seguintes 

inconsistências: 

1) 4.3.1 – Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o saldo do 

Passivo Financeiro evidenciado no Balanço Patrimonial; 

2) 4.3.2 – Divergência entre o saldo da Dívida Fundada e o saldo do 

Passivo Permanente evidenciado no Balanço Patrimonial; 
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3) 4.4.1 – Não conformidade, quanto aos Bens Móveis, entre saldo de 

inventário e saldo contábil evidenciado no Balanço Patrimonial. 

 

As quais resultaram na citação do gestor responsável, bem como o item 4.1.1 – 

Demonstrativo dos Créditos Adicionais em desconformidade com a IN 28/2013 –, 

que resultou na notificação do mesmo. 

 

No entanto, ao compulsar os autos, evidencia-se que as supostas inconsistências 

foram devidamente reanalisadas através da Instrução Técnica Conclusiva 

3877/2016-5, tendo sido totalmente afastadas após a apresentação das 

justificativas e documentação necessárias a sua consolidação.  

 

Quanto ao prazo para entrega das contas em análise, foram essas recebidas e 

homologadas no Sistema Cidades-Web em 01/04/2016, portanto, fora do prazo 

estabelecido pela Resolução TC 261/2013 – RITCEES. Entretanto, os arquivos 

encaminhados foram devidamente assinados eletronicamente pelo gestor e pelo 

contabilista responsáveis. 

 

Com referência aos limites constitucionais e legais máximos em despesas com 

pessoal, subsídios de vereadores e despesa total com o poder legislativo, bem 

como recolhimento de contribuições previdenciárias, diante da análise contábil 

feita pela área técnica, constatou-se que se mantiveram dentro dos limites 

constitucionalmente estabelecidos. 

 

Considerando que o Ministério Público Especial de Contas, através de parecer 

subscrito pelo digno Procurador Chefe Luciano Vieira, acompanhou o entendimento 

da área técnica, reconhecendo não restar máculas remanescentes, analisando, 

ainda, que o jurisdicionado observou rigorosamente os preceitos constitucionais 

relativos aos gastos totais e individuais com subsídios de vereadores, do Poder 

Legislativo e folha de pagamento, bem como as normas de gestão fiscal, em 

especial, aquelas referentes aos limites de despesa com pessoal; 

 

Assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico e pelo 

Ministério Público de Contas, tornando-os parte integrante do presente voto. 
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III. CONCLUSÃO 

 

 
Pelo exposto, VOTO pela REGULARIDADE DAS CONTAS de responsabilidade do 

Sr. NAMY CHEQUER BOU HABIB FILHO, Presidente da Câmara Municipal de 

Vitória, gestor responsável no exercício financeiro de 2015, dando-lhe a devida 

QUITAÇÃO, nos termos do artigo 84, inciso I, c/c o artigo 851, da Lei Complementar 

nº 621/2012.  

 

Acolho, ainda, a proposta da área técnica, no sentido de que seja feita 

recomendação ao Poder Legislativo para que evidencie a integralidade dos restos a 

pagar no Demonstrativo da Dívida Flutuante. 

 

Arquive-se, após o trânsito em julgado. 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3717/2016, ACORDAM os 

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

plenária realizada no dia trinta e um de janeiro de dois mil e dezessete, à 

unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida 

Pimentel: 

1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Vitória, sob 

a responsabilidade do senhor Namy Chequer Bou Habib Filho, relativa ao exercício 

de 2015, dando-lhe a devida quitação, nos termos do artigo 84, inciso I, c/c o artigo 

85, da Lei Complementar 621/2012; 

                                                 
1
 Art. 84. As contas serão julgadas:  

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos 
contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de 
gestão do responsável; 
 
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação ao responsável. 
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2. Recomendar ao Poder Legislativo para que evidencie a integralidade dos restos 

a pagar no Demonstrativo da Dívida Flutuante; 

3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. 

 

Composição Plenária  

Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros, Sérgio 

Aboudib Ferreira Pinto, presidente, José Antônio Almeida Pimentel, relator, 

Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Manoel Nader Borges, os senhores 

conselheiros em substituição João Luiz Cotta Lovatti e Marco Antonio da Silva. 

Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de 

Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de 

Contas. 

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 2017. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

Relator 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO  

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 
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CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Em substituição  

 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição  

 

Fui presente: 

 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões 
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