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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Procede-se à elaboração da Instrução Técnica Conclusiva da Prestação de 

Contas Anual, pertencente à Câmara Municipal de Iconha, referente ao exercício 

de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Marcos José Beiriz Soares. 

Ressalta-se que a presente Instrução Técnica Conclusiva foi baseada nas 

impropriedades apontadas na Instrução Técnica Inicial 917/2016. 

 

 

2. INDICATIVO DE IRREGULARIDADE 

2.1. NÃO CONFORMIDADE ENTRE O SALDO DE INVENTÁRIO E O 

CONTÁBIL, QUANTO A BENS IMÓVEIS (ITEM 4.4 DO RTC 363/2016) 

Inobservância ao Art. art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil c/c 

arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64; arts. 85, 86, 87, 88, 89, 96, 100, 101, 105 da Lei 

4.320/64 

Conforme relatado no RTC 363/2016: 
 

(...) 

A análise dos registros patrimoniais de bens móveis e imóveis, objeto 
de avaliação neste item, restringiu-se à avaliação dos valores 
demonstrados nas contas de estoques, no ativo circulante, e bens 
móveis e imóveis, registrados no grupo imobilizado, integrante do 
ativo não circulante, em relação ao saldo dos bens móveis, imóveis e 
em almoxarifado, evidenciados no inventário anual de bens 
levantado em 31/12/2015. 

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos das 
demonstrações contábeis e do inventário de bens, realizado em 
31/12/2015: 

Tabela 07: Saldos patrimoniais de bens móveis e imóveis                                    
Em R$ 1,00 

Descrição da conta 
Balanço 

Patrimonial 
Inventário Diferença 

Almoxarifado - Consumo 1.106,37 1.106,37 - 

Bens Móveis  183.269,38 183.269,38 - 

Bens Imóveis 114.375,38 78.373,03 36.002,35 

Intangível - - - 

Fonte: Processo TC 3.467/2016 - Prestação de Contas Anual/2015. 

 

Tendo em vista a divergência de R$ 36.002,35, entre saldo de 
inventário e contábil, à conta de bens imóveis, sugerimos a citação 
do responsável para apresentar justificativa, alertando-o que as 
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retificações nos demonstrativos contábeis devem observas as 
Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBCT 16.5. 

 
 

 
JUSTIFICATIVAS 

Devidamente citado, Termo de Citação 50025/2016 (fls. 25), o Sr. Marcos José 

Beiriz Soares apresentou documentos, juntamente com as seguintes razões de 

justificativas (fls. 29-41), abaixo transcritas: 

3) Do desencontro de informações entre os setores contábil e 
patrimônio, no ano de 2006 e seguintes 

Assim que recebida citação deste processo, este defendente 
encaminhou a referida citação (com a decisão preliminar e a 
instrução técnica inicial) para os setores contábil e patrimônio para 
que eles pudessem encontrar o motivo dessa divergência apontada 
por esse Tribunal de Contas. 

Após análise das informações no sistema da Câmara Municipal de 
lconha, chegou-se à conclusão de que houve um desencontro de 
informações entre os setores contábil e patrimônio, no ano de 
2006 e seguintes. Tendo ocorrido reformas no prédio da Câmara 
Municipal, o setor contábil atualizou o saldo de R$ 78.373,03 para R$ 
114.375,38 (exatamente a divergência de R$ 36.002,35, entre 
SALDO de inventário e contábil), mas o setor de patrimônio não 
incorporou o valor das reformas no valor total inicial do prédio. 

O setor contábil possui contabilização atual do valor de R$ 
114.375,38 (se refere ao valor inicial mais as atualizações 
decorrentes das reformas do prédio), e isso pode ser visto no anexo 
I, com informações de três rubricas diversas, mas com a somatória 
exata de R$ 114.375,38: 

a) Conta: 123210700000 INSTALAÇÕES: R$ 17.898,00 

b) Conta: 123210103000 EDIFÍCIOS: R$ 14.569,35 

c) Conta: 123219999999 OUTROS BENS IMÓVEIS: R$ 81.908,03 

Já o setor de patrimônio não atualizou o valor, acompanhando o 
contábil, e, por isso, ainda consta com o valor inicial do imóvel, como 
se vê no anexo II, de R$ 78.373,03. 

A conclusão pode ser vista no documento elaborado pela "Comissão 
de Levantamento e Avaliação de Bens Permanentes da Câmara 
Municipal de lconha" (anexo III): 

 

INVENTÁRIO DE BEM IMÓVEL 

Conforme solicitação do Presidente Sr. Marcos José Beiriz 
Soares, a comissão de levantamento e avaliação de bens da 
Câmara Municipal procedeu ao inventário do bem imóvel 
pertencente a esta Câmara, a fim de sanar o saldo junto ao 
setor contábil. 
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 No ano de 2006, a Câmara Municipal registrou o bem imóvel no 

valor de R$78.373,03. No decorrer dos anos seguintes, foram 
realizadas reformas e registradas na contabilidade, 
incorporando-as ao valor inicial do bem, totalizando um saldo 
de R$114.375,38.  

Porém, por um lapso, essas reformas não foram atualizadas 
junto ao setor de patrimônio da Câmara, o que gerou a 
divergência de valores encontrada por este Tribunal de Contas. 

Registre-se que essa divergência trata-se, unicamente, da 
atualização decorrente das reformas no imóvel (que foram 
contabilizadas, mas não patrimonializadas). 

Segue especificações do bem imóvel: 

Localização: Rua Muniz Freire, 305 - Centro - lconha-ES - CEP: 

29.280-000 

ldentificação:000.000.293 

lconha-ES, 28 de novembro de 2016. 

Carla Vieira Salarolli Egídio 

Presidente da Comissão 

Reginalva Tosi Cestari Lopes 

Membro da Comissão 

Gabriela Anholeti Pereira 

Membro da Comissão 

Assim, conclui-se que o que aconteceu foi somente um desencontro 
de informações entre os setores contábil e patrimônio, posto que, 
tendo ocorrido reformas no prédio da Câmara Municipal, o setor 
contábil atualizou o saldo de R$ 78.373,03 para R$ 114.375,38 
(exatamente a divergência de R$ 36.002,35, entre saldo de 
inventário e contábil encontrada por este Tribunal de Contas), mas o 
setor de patrimônio não incorporou o valor das reformas no valor total 
inicial do prédio, acompanhando o contábil. 

4) Da correção no sistema da Câmara Municipal de lconha 

Como foi encontrado o equívoco e por se tratar da necessidade de 
apenas retificar um valor no sistema, os servidores desta Câmara 
Municipal de lconha já providenciaram a correção (anexo IV), e agora 
os setores contábil e patrimônio estão com o mesmo valor para o 
bem imóvel. 

 

5) Do pedido 

Diante de todo exposto, e por ter havido um desencontro de 
informações administrativas do setor contábil e patrimônio no ano de 
2006 e seguintes, e isso não ter relação com a minha gestão nos 
anos de 2015 e 2016, peço que este Tribunal de Contas entenda que 
não houve irregularidades de minha parte, de minha gestão, e nem 
houve irregularidades maiores ou má-fé nos procedimentos 
adotados. Assim, peço que julgue as contas como regulares. 
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ANÁLISE 

A presente irregularidade se refere à não conformidade entre o saldo de inventário 

de bens imóveis e o saldo contábil, evidenciado no Balanço Patrimonial.. 

Após regular citação, a defesa afirma que houve desencontro de informações entre 

o sistema contábil e o patrimonial, visto que houve reformas no prédio da Câmara, 

que totalizaram R$ 36.002,35 e o setor de patrimônio não incorporou este valor ao 

valor total do imóvel. Aduz ainda que o setor responsável pelo patrimônio já 

providenciou os ajustes devidos, conforme documentos anexos. 

Da análise dos documentos acostados pelo defendente, percebe-se claramente que 

o valor dos bens imóveis totaliza R$ 114.375,38 (cento e quatorze mil, trezentos e 

setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme demonstrado pela soma dos 

razões das contas edifícios, instalações e outros bens imóveis e também 

evidenciados no resumo do inventário de bens imóveis. Logo, tal valor está em 

consonância com o saldo do Balanço Patrimonial. 

Pelo exposto, considerando que a divergência apontada se deu por erro formal, já 

corrigido pela defesa, e que a apresentação de um novo resumo de inventário de 

bens imóveis não altera o saldo evidenciado no Balanço Patrimonial, nem os 

resultados do exercício, opina-se no sentido de afastar o presente indicativo de 

irregularidade. 

 

 

 

3  CONCLUSÃO  E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa a Câmara Municipal de 

Iconha, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e 

alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. Marcos José Beiriz Soares. 

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se 

no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas 

do Sr. Marcos José Beiriz Soares, Presidente, no exercício de funções de 
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ordenador de despesas na Câmara Municipal de Iconha no exercício de 2015, na 

forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012. 

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2015, a análise consignada 

teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis 

encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 

28/2013. 

 

Vitória – E.S, 18 de janeiro de 2017. 
 

 

 
 
 
 
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO: 
MÁRCIO BRASIL ULIANA – MAT.: 203.516 
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