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 Constituição Estadual: Art. 71 O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara 

Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ao qual compete: 
II - emitir parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até vinte e quatro meses, a contar do seu 
recebimento, e julgar as contas do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e das Mesas da 
Assembléia Legislativa e das Câmaras Municipais, em até dezoito meses, a contar dos seus 
recebimentos; 
 
Regimento Interno do TCE/ES (aprovado pela Resolução TC 261/2013): Art. 168. O Tribunal julgará 
as prestações ou tomadas de contas anuais do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da 
Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais, em até dezoito meses, a contar do seu completo 
recebimento, e as demais até o término do exercício seguinte àquele em que lhe tiverem sido 
apresentadas. 
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1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de 

Jaguaré, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade do Senhor Pedro 

Inácio Drago, Vereador Presidente, protocolizada neste Tribunal de Contas, em 

15/04/2014, sob o nº 005332.  

De posse da Prestação de Contas Anual (exercício 2013), foi realizada a análise 

técnica contábil, da qual resultou o Relatório Técnico Contábil - RTC 093/2015 (fls. 

19-44). 

Em face dos indícios de irregularidades apontados no RTC 093/2015, sugeriu-se, 

por meio da Instrução Técnica Inicial – ITI 438/2015, a citação e a notificação do 

responsável. 

Acompanhando a sugestão da área técnica, o Relator decidiu pela citação do 

Senhor Pedro Inácio Drago, para que fossem apresentadas as razões de 

justificativas, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, bem como a Notificação do 

referido responsável, para que fossem encaminhados os documentos ausentes, no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme Decisão Monocrática Preliminar DECM 582/2015.  

Após regular citação e notificação, o responsável apresentou suas razões de 

justificativas (fls. 57/104), conforme documentos protocolizados neste Tribunal de 

Contas, sob o nº 59375/2015-7, de 24/07/2015, dentro do prazo regimental 

estabelecido no art. 157, inciso III, do Regimento Interno. 

Posteriormente, os autos, devidamente instruídos, foram encaminhados a esta 

Secretaria de Controle Externo, para confecção da Instrução Contábil Conclusiva. 

 

2 DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES 

2.1 DEMONSTRATIVO MENSAL DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAIS E 

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DIVERGEM QUANTO AOS 

VALORES LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTES A OBRIGAÇÕES 

PATRONAIS 

Base Legal: art. 102 e 103 da Lei 4.320/1964. 



 
Proc. TC 2538/2014 
Fl. 110 
Rubrica ________ 
Mat. 203.250 
 

Destacou-se, no RTC 093/2015, que os valores referentes a contribuições patronais 

demonstrados no Balancete da Execução Orçamentária (04-15-BALEXO) divergiam 

dos valores correspondentes evidenciados no Demonstrativo das Contribuições 

Sociais Patronais (04-34-DEMCPA), conforme demonstrado a seguir: 

 
Tabela 1: Divergência entre arquivos BALEXO e DEMCPA  Em R$ 1,00 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (3.1.90.13) BALEXO DEMCPA Diferença 

LIQUIDADO 317.699,69 547.926,81 230.227,12 

PAGO 293.093,91 523.321,03 230.227,12 

Fonte: Processo TC 2538/2014 - Prestação de Contas Anual/2013 

 
Devidamente citado, o gestor responsável não apresentou razões de justificativas 

para o indicativo de irregularidade em análise. 

Diante do exposto, e considerando que a divergência relatada indica possível 

distorção nos demonstrativos contábeis, sugerimos que seja mantido o indicativo 

de irregularidade apontado no RTC 093/2015 (item 6.1.2). 

 

2.2 BALANÇO FINANCEIRO E DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES 

SOCIAIS DOS SERVIDORES DIVERGEM QUANTO AOS VALORES 

CONSIGNADOS E RECOLHIDOS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS 

SERVIDORES 

Base Legal: art. 103 da Lei 4.320/1964. 

Evidenciou-se, no RTC 093/2015, que os valores referentes a contribuições sociais 

retidas dos servidores demonstrados no Balancete da Execução Orçamentária (04-

15-BALEXO) divergiam dos valores correspondentes evidenciados no Demonstrativo 

das Contribuições Sociais retidas dos servidores (04-35-DEMCSE), conforme 

demonstrado a seguir: 

Tabela 2: Divergência entre arquivos BALFIN e DEMCSE  Em R$ 1,00 

INSS SERVIDORES BALFIN DEMCSE Diferença 

CONSIGNADO 121.459,92 68.707,49 52.752,43 

RECOLHIDO 123.199,96 68.707,49 54.492,47 

Fonte: Processo TC 2538/2014 - Prestação de Contas Anual/2013 
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Devidamente citado, o gestor responsável não apresentou razões de justificativas 

para o indicativo de irregularidade em análise. 

Diante do exposto, e considerando que a divergência relatada indica possível 

distorção no Balanço Financeiro, sugerimos que seja mantido o indicativo de 

irregularidade apontado no RTC 093/2015 (item 6.1.3). 

 

2.3 REGISTROS CONTÁBEIS REFERENTES A BENS DE ESTOQUE DIVERGEM 

DO INVENTÁRIO 

Base Legal: artigos 85, 86, 87, 88, 89, 96, 100, 101, 105, 106, III, da Lei Federal 

nº 4.320/64. 

Evidenciou-se, no RTC 093/2015, que a movimentação de bens de estoque 

evidenciada no relatório de inventário de bens em almoxarifado (arquivo 04-23-

INVALM) divergia da movimentação registrada nos demonstrativos contábeis, 

conforme evidenciado na tabela a seguir: 

Tabela 3: Divergência na movimentação de bens de estoque                            Em R$ 1,00 
 Balancete de Verificação Inventário Diferença 

(+) Entradas 78.468,83 77.734,69 734,14 

(–) Saídas 545,87 77.887,92 (77.342,05) 

Saldo ou diferença 77.922,96 (153,23) 78.076,19 

 

Evidenciou-se, ainda, que o relatório de inventário apresentava as seguintes 

alegações a respeito da diferença entre as entradas e saídas de bens: 

Comparado com os lançamentos contábeis e notas fiscais do exercício de 
2013, os valores informados no sistema de almoxarifado batem, porém, 
devido a erros de exercícios anteriores a 2013 não corrigidos ate a presente 
data do relatório, interferiu no somatório de entrada e saída de estoque. 
 

Contudo tais alegações foram insuficientes para esclarecer as inconsistências em 

questão, uma vez que os demonstrativos contábeis não evidenciavam saldos 

anteriores nas contas referentes a bens de estoque. 

Devidamente citado, o gestor responsável não apresentou razões de justificativas 

para o indicativo de irregularidade em análise. 

Ante ao exposto, considerando que a situação analisada pressupõe falhas nos 
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registros contábeis e no controle de almoxarifado, sugerimos que seja mantido o 

indicativo de irregularidade apontado no RTC 093/2015 (item 6.3.1). 

 

2.4 INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS APRESENTA INFORMAÇÕES 

INSUFICIENTES 

Base Legal: artigos 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 100, 101, 105, 106, II, da Lei 

Federal nº 4.320/64. 

Destacou-se, no RTC 093/2015, que o Balanço Patrimonial e o Balancete de 

Verificação evidenciavam a seguinte movimentação contábil no Grupo 

123100000000 – Bens Móveis:  

Saldo Anterior R$ 290.384,42 
(+) Aquisições  R$ 137.482,00 
(–) Baixas R$ 109.742,00 
(=) Saldo do Exercício R$ 318.124,42 

 

Do exame do arquivo referente ao inventário anual de bens móveis (04-17-

INVMOV), verificou-se que o relatório encaminhado, intitulado “Relatório de Bens 

Móveis e Imóveis (Patrimônio)”, evidenciava apenas as aquisições de bens móveis 

efetuadas durante o exercício de 2013, no total de R$ 137.482,00 (cento e trinta e 

sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais). O referido relatório não informava se 

fora realizado o inventário anual de bens móveis, bem como não apresentava 

informações sobre os bens móveis baixados durante o exercício em análise. 

Devidamente notificado, o defendente encaminhou os inventários de bens móveis e 

imóveis referentes ao exercício de 2014 e Balanços Patrimoniais dos exercícios de 

2012, 2013 e 2014, juntamente com as seguintes razões de justificativas: 

PEDRO INÁCIO DRAGO, Vereador Ex-Presidente da Câmara Municipal de 
Jaguaré, no período de 01/01/2013 a 31/12/2014, residente e domiciliado à 
Rua Bianor Correia, s/n, bairro Boa Vista I, Jaguaré/ES, e notificado do 
conteúdo da Decisão Monocrática Preliminar DECM-582/2015, prolatada no 
processo em epígrafe, que trata da Prestação de Contas Anual de 2013 da 
Câmara Municipal de Jaguaré, em seu próprio interesses e ante a Síntese 
dos Achados e Proposta de Encaminhamento (fls. 41, 45 e 49 Processo TC 
2538/2014) vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com 
arrimo nas disposições dos artigos 322 e seguintes, do Regimento Interno 
desse Egrégio Tribunal, para: 
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I – encaminhar o Inventário de Bens Móveis Demonstrativo “04-17-
INVMOV” impresso e em meio digital – posto que o encaminhado junto à 
Prestação de Contas Anual de 2013 apresenta informações insuficientes 
(Item 6.3.2 da RTC 93/2015), uma vez que registra, apenas, as aquisições 
de bens móveis realizadas em 2013 (exercício da prestação de contas em 
análise); 

II – justificar o atraso na remessa do documento requisitado, face ás 
inconsistências apresentadas na geração do Inventário pelo “Sistema de 
Patrimônio” na oportunidade da apresentação da PCA de 2013, quando se 
tentou a possibilidade de separar os registros dos bens inventariados em 
“móveis” e “imóveis” e a geração do Inventário por exercício, situações 
ainda não resolvidas até a presente data, como poderá ser verificado na 
documentação anexa; 

III – esclarecer que o Inventário de Bens gerado nesta data inclui os Bens 
Móveis e Bens Imóveis (tombamento patrimonial nº 223, 224 e 609) – como 
em 2012 e 2013 – e as aquisições de 2014, conforme se demonstra: 

BENS Móveis  Imóveis 

Encerramento em 2012 290.384,42 349.153,97 

>Aquisições em 2013 137.482,00 - 

(-) Baixas em 2013 109.742,00 - 

Encerramento em 2013 318.124,42 349.153,97 

BENS - Total em 2013 
 

667.278,39 

INVENTÁRIO GERADO 
  Encerramento de 2014 
 

671.293,39 

CONCLILIAÇÃO DOS TOTAIS 
  (-) Aquisição em 2014 4.015,00 667.278,39 

Resultado demonstrado em 2013 BALPAT 318.124,42 349.153,97 
Fontes: Balanços Patrimoniais dos respectivos exercícios 

Os documentos anexos integrantes de prestação de conta de 2012 e 2014 
são para facilitar a análise do que foi exposto e comprovar que a situação 
assinalada no RTC já foi solucionada. 

Por tudo que foi exposto, afirma o signatário que o Achado descrito no 6.3.2 
da RTC 93/2015 não traz prejuízos de quaisquer espécies ao Erário Público 
e não incide em infringência aos artigos 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96,100, 
101, 105, 106 II da Lei Federal 4.320/1964 pois existem os registros 
contábeis, assim como o cadastramento em controle patrimonial aferíveis. 
Tanto é que os totais demonstrados nos Balanços Patrimoniais de cada 
exercício estão corretos. Por isso ,amparado nos princípios constitucionais 
erigidos e na legislação específica que regula a matéria vem o Defendente 
pedir sejam aceitas as justificativas e esclarecimentos aqui prestados e 
recebidos os documentos impressos e em meio digital que a este 
acompanham e prosseguimento da análise da Prestação de Contas Anual 
enfocada. 

 

Preliminarmente, cabe destacar que o inventário de bens patrimoniais encaminhado 

juntamente com as justificativas transcritas é referente ao exercício de 2014, e 

evidencia os bens móveis e imóveis agrupados. 

Contudo, conforme informado pelo defendente, verifica-se que o total evidenciado no 

inventário encaminhado, subtraído dos valores referentes aos bens imóveis e as 

aquisições de bens móveis realizadas em 2014, confere com o saldo de bens 
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móveis evidenciado nos demonstrativos contábeis do exercício de 2013, conforme 

demonstrado a seguir: 

Total do Inventario de bens patrimoniais – 2014  R$ 671.293,39 
(–) Bens imóveis  R$ 349.153,97 
(–) Aquisições de bens móveis em 2014 R$     4.015,00 
(=) Saldo de bens móveis – 2013 R$ 318.124,42 

 
Assim sendo, em que pese a ausência do inventário de bens móveis referente ao 

exercício de 2013, verifica-se que todos os bens móveis que integravam o 

patrimônio da Câmara no encerramento do exercício de 2013 constam do inventário 

de bens patrimoniais de 2014 encaminhado pelo defendente. 

Diante do exposto, e tendo em vista que os documentos encaminhados pelo 

defendente guardam coerência com os demonstrativos contábeis integrantes da 

prestação de contas anual em análise, sugerimos que seja afastado o indicativo de 

irregularidade apontado no RTC 093/2015 (item 6.3.2). 

 

2.5 AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS ACERCA DAS BAIXAS DE BENS 

MÓVEIS 

Base Legal: artigos 85, 89, 94, 95, 96, 100, 101, 105, 106, II, da Lei Federal nº 

4.320/64. 

Verificou-se, no RTC 093/2015, que o Balancete de Verificação (04-14-BALVER) 

evidencia que foram realizadas, no exercício em análise, baixas de bens móveis no 

montante de R$ 109.742,00 (cento e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais), 

equivalentes a 37,79% do saldo de bens móveis do exercício anterior. 

De acordo com a Demonstração das Variações Patrimoniais e suas respectivas 

notas explicativas (arquivos 04-09-DEMVAP01 e 04-09-DEMVAP02), as baixas de 

bens móveis em questão se referem a doações e foram registradas como 

“Transferências e Delegações Concedidas / Transferências Intragovernamentais”. 

Não foram encontrados, nas prestações de contas anuais das demais unidades 

gestoras do Município de Jaguaré, registros relativos ao recebimento dos bens 

baixados pela Câmara. 
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Diante da ausência de esclarecimentos quanto as circunstâncias que ensejaram a 

doação dos bens em questão e da impossibilidade de averiguar o recebimento dos 

bens pela entidade donatária, opinou-se pela citação do gestor responsável para 

que apresentasse justificativas. 

Devidamente citado, o gestor responsável não apresentou razões de justificativas 

para o indicativo de irregularidade em análise. 

Assim, considerando que permanecem dúvidas quanto às circunstancias que 

levaram à baixa dos bens em questão, e considerando que não foram apresentados 

documentos que comprovassem sua legalidade e motivação, sugerimos que seja 

mantido o indicativo de irregularidade apontado no RTC 093/2015 (item 6.3.3). 

 

2.6 DIVERGÊNCIA ENTRE O TOTAL DE INGRESSOS E O TOTAL DE 

DISPÊNDIOS NO BALANÇO FINANCEIRO 

Base Legal: artigos 85, 86, 87, 88, 89, 93, 101 e 103 da Lei Federal nº 4.320/64. 

Evidenciou-se, no RTC 093/2015, que o Balanço Financeiro evidenciava um total de 

ingressos, considerando os saldos em espécie do exercício anterior, superior ao 

montante de dispêndios, considerando também o saldo em espécie para o exercício 

seguinte, conforme tabela abaixo: 

Tabela 3: Ingressos e Dispêndios no Balanço Financeiro Em R$ 1,00 
Descrição Valores 

(A) Total de ingressos no Balanço Financeiro 3.790.181,03 

(B) Total de dispêndios no Balanço Financeiro 5.912.383,53 

(C) Diferença (A – B) – Valor 2.122.202,50 

(D) Diferença (C / A) – Percentual 35,89% 

Fonte: Processo TC 2538/2014 – Prestação de Contas Anual. 

 
Pelo exposto, fez-se necessário que o gestor responsável apresentasse justificativas para 

esclarecer tais divergências, uma vez que o balanço financeiro deve ser equilibrado. 

Após regular citação, o gestor responsável não apresentou razões de justificativas 

para o indicativo de irregularidade em análise. 

Assim sendo, diante da ausência de esclarecimentos quanto à inconsistência 

apontada, e considerando que a situação relatada indica a existência de distorção 

no saldo disponível do exercício e, consequentemente, no resultado financeiro e 
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patrimonial, sugerimos que seja mantido o indicativo de irregularidade apontado 

no RTC 093/2015 (item 6.4). 

 

3 CONCLUSÃO 

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

– Exercício de 2013, formalizada de acordo com a Resolução TCEES 182/02 ou 

261/13 e alterações posteriores. 

Considerando a manutenção dos indicativos de irregularidade (itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 

e 2.6 desta ICC), opina-se no sentido de julgar IRREGULARES as contas do 

exercício de 2013, sob a responsabilidade do Senhor Pedro Inácio Drago, conforme 

dispõem a alínea c
2
, do inciso III, do art. 84, da Lei Complementar 621/2012 e o 

inciso III
3
, do art. 163, do Regimento Interno.  

Por fim, em se julgando irregulares as contas, após trânsito em julgado, sugere-se 

ENCAMINHAR a decisão à Câmara Municipal de Jaguaré, em cumprimento ao art. 

1674, do Regimento Interno. 

 

Vitória/ES, 20 de agosto de 2015. 

 
 
 
Danilo Rodrigues de Brito 
Auditor de Controle Externo 
Matrícula: 203.250 

                                                           
2
 Art. 84. As contas serão julgadas:  

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 
c) prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico; 

3
 Art. 163. O Tribunal julgará as contas irregulares quando comprovada qualquer das seguintes 

ocorrências: 
III - prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico; 

4
 Art. 167. Quando julgar as contas irregulares, após o trânsito em julgado, o Tribunal encaminhará a 

decisão, de acordo com o âmbito de competência, ao Governador, à Assembléia Legislativa, ao 
Prefeito, à Câmara Municipal e ao Ministério Público. 
 


