
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (GESTÃO) 

EXERCÍCIO:  2016 

VENCIMENTO: 30/09/2018 

RELATOR: Auditor JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI em substituição ao 

Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

RESPONSÁVEL: NAMY CHEQUER BOU HABIB FILHO 

 

 

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do ordenador de despesa 

da Câmara de Vitória, exercício de 2016. 

Constatada irregularidade, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial 1046/2017, 

sugerindo a citação do responsável, de forma a assegurar ao prestador o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, sendo observado, portanto, o devido processo legal. 

Tendo sido citado, o jurisdicionado apresentou defesa, e os autos vieram a esta 

unidade técnica para instrução. 

 

Instrução Técnica Conclusiva 01207/2018-3

Processo: 04923/2017-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Descrição complementar: Instrução Técnica Conclusiva
Exercício: 2016
Criação: 05/04/2018 13:44
Origem: NCE - Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
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2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

 

2.1 Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens 

móveis, e o saldo registrado no balanço patrimonial (Item 4.4.1.1 do RT 

578/2017) 

 
Base Normativa: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64 

Consta do RT 578/2017: 

Conforme tabela 13 verifica-se divergência entre o saldo de bens móveis registrado 

na contabilidade com aquele constante no respectivo inventário de bens móveis. 

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

Descrição 
Balanço Patrimonial  

(a) 
Inventário 

(b) 
Diferença 

(a-b) 

Estoques 234.968,24 234.968,24 0,00 

Bens Móveis 2.356.607,93 2.356.716,49 -108,56 

Bens Imóveis 5.931.177,31 5.931.177,31 0,00 

Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 
Fonte: Processo TC 04923/2017-4 - Prestação de Contas Anual/2016 

Dessa forma, foi citado o gestor responsável para apresentar os documentos e 

razões de justificativa, que julgasse necessários. 

 

JUSTIFICATIVA: O defendente afirma em sua defesa que a divergência apontada é 

decorrente de ajuste de sistema em relação ao valor do item patrimonial nº 2433 

(longarina 03 lugares), que apresentava valor negativo de R$ -108,56, em função de 

lançamento equivocado de reavaliação em 05/01/15. 

Assim, quando da geração do arquivo “INVMOV”, o valor do item 2433 (R$ -108,56) 

foi ajustado para R$ 0,00, tendo em vista que o sistema não aceita itens com valores 

negativos, ocasionando a divergência entre o INVMOV e o Balanço Patrimonial. 

Informa ainda que, detectada a inconsistência, foi solicitada a abertura de processo 

autorizando a reavaliação do bem em questão ao seu valor residual de R$ 13,50 

(10%), sendo a reavaliação lançada no sistema e corrigindo a divergência. 
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Acrescenta também que tal apontamento foi corrigido em dezembro de 2017. Foram 

também encaminhados documentos em peça complementar. 

ANÁLISE: Constatou-se que o responsável esclareceu a divergência pontualmente, 

trazendo aos autos documentação pertinente. Além das explicações apresentadas, 

verificou-se também que o Balanço Patrimonial e o INVMOV (inventário de bens 

móveis), integrantes da PCA de 2017, estão com saldos pertinentes em 

conformidade. Portanto, concluímos pelo acolhimento das alegações. 

 

2.2. Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (RPPS) indica 

distorção nos resultados orçamentário e financeiro (Item 4.5.1.1 do RT 

578/2017) 

Base Normativa: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64 

Consta do RT 578/2017: 

Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado observa-se que o 

valor referente à contribuição patronal, apurado com base no resumo anual da folha 

de pagamento dos servidores vinculados ao regime próprio de previdência 

(FOLRPP), diverge dos valores registrados no balancete da execução orçamentária 

(BALEXO). 

A liquidação de uma contribuição previdenciária baseia-se nos valores apurados em 

folha de pagamento. Dito isto, observa-se, quanto à contribuição patronal, que o 

balancete da execução orçamentária registra uma liquidação em valor superior ao 

demonstrado no resumo da folha de pagamento, o que indica uma possível 

distorção no Balanço Orçamentário. 

A divergência indica uma possível distorção na contabilidade com reflexos em seus 

demonstrativos contábeis, consequentemente nos resultados orçamentário e 

financeiro apurados. 

De acordo com a Tabela 14, enquanto o resumo da folha de pagamento aponta para 

o montante de R$ 287.350,41 de obrigações devidas, a contabilidade aponta para 
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pagamentos no total de R$ 460.485,26, indicando pagamentos a maior em R$ 

173.134,85. 

Regime de 
Previdência 

Empenhado 
(A) 

Liquidado 
(B) 

Pago 
(C) 

Folha de 

Pagamentos 
(D) 

% 

Registrado 
(B/D*100) 

% 

Pago 
(C/D*100) 

Regime 
Próprio de 

Previdência 
Social 

460.485,26 460.485,26 460.485,26 287.350,41 160,25% 160,25% 

 

Dessa forma, foi citado o gestor responsável para que apresentasse alegações de 

defesa frente à inconsistência apontada. 

 

JUSTIFICATIVA: Alega o defendente que houve erro de parametrização de verbas 

no sistema de folha de pagamentos do ano 2016, visto que os valores recolhidos 

dos servidores admitidos após 08/07/11 (Lei 8.134/11) não foram somados na verba 

totalizadora das contribuições previdenciárias do RPPS no arquivo FOLRPP (resumo 

da folha de pagamentos do regime próprio). Informa também que os valores devidos 

e pagos montaram em R$ 460.485,26, conforme documentação anexa.  

 

ANÁLISE: Diante dos argumentos apresentados, ratificando as alegações de 

defesa, concluímos pelo acolhimento das justificativas. 

 

2.3. Não comprovação do cumprimento das determinações constantes do 

Acórdão 2029/2015 - PLENÁRIO (TC 11117/2015)  (Item 7.1 do RT 578/2017). 

Consta do RT 578/2017: 

O citado acórdão se refere à inspeção realizada na Câmara Municipal de Vitória, 

relativa ao exercício de 2014, tendo em vista a notícia amplamente divulgada pela 

mídia, referente à ausência injustificada de servidores da Câmara ao serviço, bem 

como eventual excesso na quantidade de assessores dos vereadores. Tal Acórdão 

efetuou as seguintes determinações: 
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1. Notificar o atual Presidente da Câmara Municipal de Vitória para que 

adote medidas administrativas no sentido de ressarcimento dos débitos ora 
apurados, devendo esta medida aplicada no âmbito daquele Legislativo ser 
encaminhada a esta Corte de Contas na Prestação de Contas Anual de 

2016, a título de informação, nos termos do art. 22 da Instrução Normativa 
TC 32/2014;  

2. Encaminhar, juntamente com o termo de notificação, cópia do Relatório 

de Auditoria Nº RA-D 10/2015 e da ITI nº 2346/2015;  

3. Recomendar ao atual gestor da Câmara Municipal de Vitória que adote 
procedimentos junto ao Setor de Controle Interno da Câmara, no sentido de 

implementar o controle de frequência dos servidores daquele Legislativo 
Municipal, inclusive, dos que estão lotados nos gabinetes dos vereadores;  

 

Entretanto, compulsando os arquivos encaminhados nesta prestação de contas, em 

especial o Relatório de Gestão e o Relatório do Controle Interno, não foram 

encontradas informações que atendessem a determinação imposta por esta Corte 

de Contas, através do Acórdão 2020/2015. 

Pelo exposto, foi citado o gestor responsável a fim de comprovar as medidas 

adotadas para dar cumprimento à determinação imposta pelo Acórdão 2020/2015. 

 

JUSTIFICATIVA: Segue abaixo reprodução das justificativas apresentadas. 

 

 

 

 

5/13

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 42A00-B58F3-B04CB



 

 

 

 

 

6/13

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 42A00-B58F3-B04CB



 

 

 

 

7/13

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 42A00-B58F3-B04CB



 

 

 

 

 

8/13

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 42A00-B58F3-B04CB



 

 

 

9/13

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 42A00-B58F3-B04CB



 

 

10/13

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 42A00-B58F3-B04CB



 

 

 

 

11/13

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 42A00-B58F3-B04CB



 

 

 

 

 

12/13

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 42A00-B58F3-B04CB



 

 

 

Também encaminhou em peças complementares, vasta documentação. 

 

ANÁLISE: Em função dos esclarecimentos apresentados em conjunto com as 

cópias de documentos encaminhados em peças complementares, demonstrando as 

medidas tomadas e satisfazendo as determinações do Acórdão 2029/15, concluímos 

por acolher as justificativas.  

 

3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Câmara Municipal de Vitória, 

exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e 

alterações posteriores.  

Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto 

técnico-contábil, opina-se pela REGULARIDADE da presente Prestação de Contas 

Anual, sob responsabilidade do Sr. Namy Chequer Bou Habib Filho, na forma do 

art. 84 da lei complementar 621/12. 

 

Vitória – E.S, 05 de Abril de 2018. 

 
 
 

 

RAYMAR ARAUJO BELFORT 
Auditor de Controle Externo 
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