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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA 

MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – 

EXERCÍCIO DE 2016 – CONTAS REGULARES – 

QUITAÇÃO – ARQUIVAR. 

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO: 
 

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual (Ordenador) da 

Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício de 2016, 

sob a responsabilidade do senhor João Paulo Schettino Minete. 

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 930/2017, apontando indicativo de 

irregularidade, que foi consubstanciado na Instrução Técnica Inicial 1382/2017, 

sugerindo a citação do senhor João Paulo Schettino Minete para apresentação de 

suas alegações de defesa. 

Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de defesa (Defesa / 

Justificativa 1270/2017). 

A partir da análise da documentação encaminhada, a área técnica elaborou a 

Instrução Técnica Conclusiva 1049/2018, opinando pela regularidade das contas 

do senhor João Paulo Schettino Minete. 

Acórdão 00688/2018-6

Processo: 04918/2017-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: CMVNI - Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JOAO PAULO SCHETTINO MINETI
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No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra 

do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de 

Contas 1229/2018). 

É o relatório. 

 

2  FUNDAMENTAÇÃO 

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente 

instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites 

legais e regimentais. 

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público 

Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada 

na Instrução Técnica Conclusiva 1049/2018, abaixo transcrita: 

 
2.  INDICATIVO DE IRREGULARIDADE 

2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor 
dos inventários de bens 

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas 

contas de estoques, de bens móveis, imóveis e intangíveis.  

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos das demonstrações contábeis e do 

inventário de bens realizado em 31/12/2016: 

 
Estoques, Imobilizados e Intangíveis                                                        Em R$ 1,00 

Descrição 
Balanço Patrimonial  

(a) 
Inventário 

(b) 
Diferença 

(a-b) 

Estoques 16.120,22 51.380,00 -35.259,78 

Bens Móveis 300.323,20 256.442,83 43.880,37 

Bens Imóveis 1.505.278,81 1.455.165,00 50.113,81 

Bens Intangíveis 50.480,00 50.480,00 0,00 
Fonte: Processo TC 04918/2017-3 - Prestação de Contas Anual/2016 

Conforme divergências demonstradas na tabela anterior, constata-se que a diferença 

apontada nos Bens Móveis refere-se a saldo registrado na conta contábil “Depreciação, 

Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis ”. Ou seja, o Balanço Patrimonial reflete 

os valores inventariados dos bens móveis. 
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Quanto às demais divergências, verifica-se que os valores inventariados dos Bens Imóveis e 

em Estoque não foram devidamente evidenciados em suas respectivas contas contábeis do 

Balanço Patrimonial.  

Cabe registrar que o RESIMO – Resumo do Inventário de Bens Imóveis registra a mesma 

divergência (R$ 50.113,81) como “Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento”, 

sem quaisquer esclarecimentos, e o TERALM – Termo Circunstanciado dos Bens em 

Almoxarifado apresenta um terceiro valor para os bens em estoque, no total de R$ 67.500,22.  

JUSTIFICATIVAS (Defesa/Justificativa 01270/2017-9) 

Em atenção ao Termo de Citação 01985/2017-4 (Decisão Monocrática 01697/2017-9), o 

gestor apresentou as seguintes alegações para este item: 

Excelência, conforme ficará demonstrado nas informações ora 

prestadas, reconhecemos a existência de um equívoco contábil, 
mais que a mesma não gerou qualquer dano aos cofres públicos.  
Estoques - foi verificado que o TERMO CIRCUNSTANCIADO, foi 

digitado equivocadamente, onde se lê R$ 67.500,22, o correto é R$ 
16.120,22, em conformidade com Inventário/Saldo de Materiais Por 
Dotação (em anexo), Resumo do Inventário do Almoxarifado - 

Material de Consumo - Tabela 14 (em anexo), Balanço Patrimonial - 
Anexo XIV (em anexo), e a nova declaração elaborada pela 
Senhora Keila Andrião Casagrande - Agente de Compras e 

Patrimônio.  
Bens Móveis - O relatório gerado pelo sistema de contabilidade 
apresenta o saldo de R$ 300.323,20 na conta contábil BENS 

MÓVEIS, já sua depreciação de R$ 43.880,37, está lançada na 
conta contábil (-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis, o que nos 
leva a um saldo real de R$ 256.442,83, em conformidade com os 

relatórios emitidos pelo sistema de patrimônio utilizado por essa 
casa de Leis. Em relação ao Termo Circunstanciado, o mesmo foi 
elaborado de forma equivocada, pois não fez menção à depreciação 

acumulada dos bens móveis, dessa forma foi elaborado um novo 
termo com a composição real do patrimonial desta Casa de Leis 
(em anexo). 

Bens Imóveis - válido ressaltar que existiu um equívoco do setor 
contábil em não registrar a depreciação da conta contábil n°. 
12381020400 Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em 

Andamento no valor de R$ 50.113,81, o que gerou a divergência no 
anexo Patrimônio 12. 
Buscando sanar o item em questão, a Comissão de Patrimônio, 

através do memorando n°. 001/2017, solicitou ao setor contábil que 
procedesse com realização do lançamento contábil em 
conformidade com a realidade patrimonial desta Casa de Leis, 

dessa forma, ao final do mês de abril de 2017, os sistemas de 
patrimônio e contábil apresentavam os mesmos valores, eliminando 
possíveis divergências, (conforme relatórios em anexo), e a mesma 

realizou um novo Termo Circunstanciado (em anexo), onde 
transcreve os saldos com a menção da conta de depreciação. Por 
fim, pelas informações e esclarecimentos acima prestados, requer a 

V. Exa. seja reconsiderada a exclusão do respeitado relatório 
técnico da douta equipe de auditoria no que diz respeito ao item 
4.4.1 - "Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos 

contábeis e o valor dos inventários de bens." Desta feita, pelos 
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esclarecimentos e informações nesta peça prestadas reitera-se o 

pedido de juntada do presente aos autos e, ao final, sejam 
desconstituídas e reconsideradas as conclusões de 
"irregularidades" apontadas no respeitado relatório técnico no seu 

item e subitem e aprovadas as contas da Câmara Municipal de 
Venda Nova do Imigrante- ES, do exercício de 2016. 

As justificativas vieram acompanhadas de documentação de suporte (Peça Complementar 

11264/2017-4).  

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

Compulsando as justificativas e documentos apresentados pelo gestor, entendemos que 

assiste razão ao mesmo. Explica-se. 

O gestor reconhece, nesta fase processual, a diferença apontada pela área técnica entre os 

valores do inventário físico e os registrados na contabilidade, quando da análise da PCA do 

exercício de 2016.  

Esclarece a origem da divergência entre os valores do inventário de bens móveis, imóveis e 

estoques e o balanço patrimonial como sendo oriunda de equívocos ocorridos quando do 

lançamento e digitação de dados. 

Em relação aos bens de almoxarifado, ao preparar o Termo Circunstanciado digitou como 

saldo total apurado R$ 67.500,22, quando na verdade o valor é R$ 16.120,22.  

Para os bens móveis a depreciação está registrada na conta contábil “Depreciação 

Acumulada - Bens Moveis”, levando a um saldo real de R$ 256.442,83, equivalente àquele 

registrado no Termo Circunstanciado.  

No que tange aos bens imóveis, a diferença apurada não foi registrada na conta contábil n°. 

12381020400 - Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento.  

Nos documentos acostados aos autos temos a informação, conforme Memorando nº 

001/2017, que foi nomeada a Comissão de Patrimônio, nos termos da Portaria nº 004/2017, 

que recomendou à contabilidade da Câmara que fosse “feito o lançamento da conta contábil 

nº123810240000, em conformidade com a realidade patrimonial”. A referida Comissão 

também informa que procederá à revisão do patrimônio e das contas contábeis para 

possíveis adequações.  

Na sequencia temos os seguintes documentos:  

 TABELA 14 – Resumo do Inventário do Almoxarifado – Material de Consumo; 

 TABELA 12 – Resumo do Inventário de Bens Imóveis; 

 TERMOS CIRCUNSTANCIADOS; 
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A partir das informações e documentos encaminhados nesta fase processual, pode-se 

constatar que, após os devidos ajustes propostos pela Comissão de Patrimônio da Câmara, 

não existem divergências entre os dados apurados em inventário e aqueles registrados 

contabilmente, conforme demonstrado na tabela a seguir.   

Estoques, Imobilizados e Intangíveis                                              Em R$ 1,00 

Descrição 
Balanço Patrimonial  

(a) 

Depreciação 

(b) 

Inventário 

(c) 

Diferença 

(a-b-c) 

Estoques 16.120,22  16.120,22 0,00 

Bens Móveis 300.323,20 43.880,37 256.442,83 0,00 

Bens Imóveis 1.505.278,81 50.113,81 1.455.165,00 0,00 

Bens Intangíveis 50.480,00  50.480,00 0,00 
Fonte: Peça Complementar 11264/2017-4 

Ante o exposto e considerando a legislação vigente, vimos opinar no sentido de acolher as 

alegações de defesa para que seja afastado o indicativo de irregularidade apontado no item 

4.4.1 do RTC 930/2017-1. 

1. QUADROS RESUMIDOS DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

Despesas com pessoal – Poder Legislativo                                         Em 

R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 56.387.217,02 

Despesas totais com pessoal 1.177.893,96 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 2,09% 

% Limite das despesas totais com pessoal em relação à RCL 6,00% 

Fonte: Processo TC 04918/2017-3 - Prestação de Contas Anual/2016 

Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo                                      Em 

R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receitas Municipais – Base Referencial Total 56.589.933,35 

Gasto Total com Subsídios dos Vereadores 413.719,44 

% Compreendido com subsídios 0,73% 

% Limite 5,00% 

Fonte: Processo TC 04918/2017-3 - Prestação de Contas Anual/2016 

Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo                              Em 

R$ 1,00 

Descrição Valor 

Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial Individual 25.322,25 

Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores 3.708,15 

% de correlação com o subsidio do deputado estadual  14,64% 

% Limite de correlação com o subsidio do deputado estadual  30,00% 

Fonte: Processo TC 04918/2017-3 - Prestação de Contas Anual/2016 
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Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo                               Em 

R$ 1,00 

Descrição Valor 

Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício 2.662.103,04 

Total da Despesa Legislativa com Folha de Pagamento 978.331,98 

% Gasto com folha de pagamentos 36,75% 

% Limite Gasto com folha de pagamentos 70,00% 

Fonte: Processo TC 04918/2017-3 - Prestação de Contas Anual/2016 

Gastos Totais – Poder Legislativo                                                                     Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receitas Tributárias e Transf. de Impostos – Exercício Anterior 38.030.043,27 

Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto Inativos (7%) 2.662.103,03 

Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos 1.613.920,98 

% Gasto total do Poder 4,24% 

% Limite Gasto total do Poder 7,00% 

Fonte: Processo TC 04918/2017-3 - Prestação de Contas Anual/2016 

 

4.      CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA 

NOVA DO IMIGRANTE, exercício de 2016, formalizada de acordo com a IN 34/2015 e 

alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. JOAO PAULO SCHETTINO MINETI. 

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido 

de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR a prestação de contas anual do Sr. 

JOAO PAULO SCHETTINO MINETI, Presidente da Câmara, no exercício de funções de 

ordenador de despesas da CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no 

exercício de 2016, na forma do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.  

 
 

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo 

em todos os seus termos, o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, 

VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que 

submeto à sua consideração. 

 

 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Relator 
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1. ACÓRDÃO 

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

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator, em acolher as razões de defesa e julgar 

REGULARES as contas do senhor João Paulo Schettino Minete frente à 

Câmara Municipal de Muniz Freire no exercício de 2016, na forma do inciso I, do 

artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, 

nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal, seguida do arquivamento dos 

presentes autos. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 13/06/2018 – 18ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Flávio 

Freire Farias Chamoun. 

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em substituição). 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

 CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição 
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Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Secretária-adjunta das sessões  
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