
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (Gestão) 

 

Ente JAGUARÉ 

Unidade Gestora Câmara Municipal de Jaguaré                        

Exercício 2018 

Vencimento 28/9/2020 

Responsável ¹ JOÃO VANES DOS SANTOS 

Responsável ² ALOISIO CETTO 
1. Responsável pela gestão dos recursos públicos no exercício base da prestação de contas  
2. Responsável pelo envio da prestação de contas 
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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual (PCA) - exercício 2018, 

da Câmara Municipal de Jaguaré, sob a responsabilidade do Sr. JOÃO VANES 

DOS SANTOS.  

Em virtude das análises consignadas no Relatório Técnico RT 00242/2019-1 e 

objetivando o esclarecimento de apontamentos nos presentes autos, houve a 

necessidade de citação do gestor responsável (Termo de Citação 00653/2019-1). 

Devidamente citado, o responsável apresentou suas justificativas 

(Defesa/Justificativa 00786/2019-8 – Protocolo 09621/2019-7). 

Seguindo o curso processual, os autos foram encaminhados a esta Unidade Técnica 

(NCE) para instrução, efetuada a seguir.  

 

2. INDICATIVO DE IRREGULARIDADE 

2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor 

dos inventários de bens (item 4.4.1 - RT 00242/2019-1) 

Conforme mencionado no RT 00242/2019-1: 

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 31/12/2018: 

 

Conforme divergências demonstradas na tabela anterior, verifica-se que o 

valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua 
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respectiva conta contábil do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe 

falhas na contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não elaboração 

do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de 

bens e os valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se opina 

por citar o gestor responsável para apresentação das justificativas cabíveis.  

 

Justificativas (Defesa/Justificativa 00786/2019-8): 

Foram apresentadas pelo gestor as seguintes justificativas: 

4. GESTÂO PÚBLICA 

4.4 Registro Patrimoniais do Bens Móveis e lmóveis 

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

Afirma o RT em apreço da Análise dos demonstrativos contábeis, observa-
se divergência de valores do saldo contábil com o inventario de bens moveis 
em 31/12/2018. 

Primeiro, na tabela 14 do Referido RT consta que existe uma divergência do 
saldo contábil no valor de R$ 48.600,00 relativo ao inventario de bens 
móveis INVMOV no final do exercício financeiro de 2018. 

JUSTIFICATIVA 

Primeiro. procede ao que afirma o RT em análise, no entanto, tal 
divergência decorreu de erro do sistema patrimonial ao gerar o arquivo xml 
para envio da PCA 2018. A diferença faz jus a baixa do bem móvel doado 

ao município do veículo oficial OVF 9503, evidenciados em movimentação 
contábil de baixa do hem e do termo de doação em anexo a este processo. 
bem como, a tabela 9 do sistema de patrimônio, informo ainda que todas as 

divergências encontras serão corrigidas no exercício financeiro seguinte.  

Análise 

A partir dos argumentos apresentados, verifica-se que o responsável admitiu a 

ocorrência da divergência, no montante de R$ 48.600,00, entre os valores 

constantes no Balanço Patrimonial do jurisdicionado e aquele indicado no Inventário 

de Bens, apontada no item 4.4.1 do RT 00242/2019-1. 

O gestor atribuiu a diferença à ausência dos registros contábeis pertinentes, no 

sistema patrimonial/PCA, relativos à doação de bem móvel (veículo automotor) da 

Câmara Municipal de Jaguaré à Prefeitura do mesmo município. 
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Foram anexadas à Defesa/Justificativa (fls.7-17) protocolizada, as cópias dos 

documentos que evidenciam a movimentação acima referida, listados a seguir: 

 Termo de Doação/Devolução de Bens Públicos. 

  

 Termo de Baixa Patrimonial. 

  

 Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. 
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 Resumo do Inventário de Bens Móveis (período de 01/01/2018 a 31/12/2018). 

  

 Notas de Lançamentos Contábeis (nº 7/2018, 8/2018 e 21/2018) 

Ao final de sua manifestação sobre o tópico, o gestor informou que o jurisdicionado 

efetuará a correção das divergências encontradas no exercício financeiro de 2019.  

Diante do exposto, concluímos pelo saneamento da irregularidade 

2.2 Recolhimento de Contribuições Previdenciárias - Divergências entre os 

valores retidos (inscritos) e baixados (recolhidos) das obrigações 

previdenciárias do servidor e os valores informados no resumo anual da folha 

de pagamentos - RGPS (itens 4.5.1.3 e 4.5.1.4 - RT 00242/2019-1) 

Base Normativa: arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e art. 15, I c/c 22, I e II da 

Lei Federal nº 8212/1991 
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Conforme consta no RT 00242/2019-1: 

Com base nas peças que integram a Prestação de Contas Anual, 
demonstram-se os valores empenhados, liquidados e pagos, a título de 

obrigações previdenciárias (contribuição patronal) devidas pela unidade 
gestora, bem como os valores retidos dos servidores e recolhidos para os 
fundos de previdência: 

[...] 

 

[...] 

4.5.1.3 Divergência entre o valor retido (inscrito) das obrigações 
previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de 
pagamentos (RGPS) 

Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo 15, I c/c 22, 
I e II da Lei Federal nº 8212/1991 

Em relação às contribuições previdenciárias do RGPS (parte do servidor), 
observa-se, das tabelas acima, que os valores registrados pela unidade 

gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 139,77% dos 
valores devidos, sendo considerados como passíveis de justificativas, para 
fins de análise das contas.  

Desta forma, sugere-se citar o responsável para apresentar as justificativas 
e documentos de prova que julgar necessárias. 

4.5.1.4 Divergência entre o valor baixado (recolhido) das obrigações 

previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de 
pagamentos (RGPS) 

Base Normativa: artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991 

Os valores recolhidos pela unidade gestora, referentes as contribuições 
previdenciárias do RGPS (parte do servidor), no decorrer do exercício em 
análise, representaram 139,77% dos valores devidos, sendo considerados 

como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas. 

Desta forma, sugere-se citar o responsável para apresentar as justificativas 
e documentos de prova que julgar necessárias. 
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Justificativas (Defesa/Justificativa 00786/2019-8): 

Sobre esse tópico o gestor apresentou as seguintes justificativas: 

Afirma o RT em apreço da Análise dos demonstrativos contábeis, observa-
se divergência de valores do saldo contábil com o arquivo xml 
FOLRPP/FOLRPGS em 31/12/2018 

 

JUSTIFICATIVA 

Ao verificar os relatórios emitidos polo sistema de contabilidade de todas as 

retenções descontadas de servidores e o recolhido verifica-se que as 
informações conferem com os valores. [...] 

Informa ainda que no período de envio da referida Prestação de Contas 

houve movimentações contábeis de ajustes das contas ao INSS em anexo, 
para analise desta corte de contas, conforme demonstrado no razão da 
conta em anexo a este relatório. 

Até a presente data houve nenhuma cobrança por parte do Órgão de 
Fiscalização quanto ao não pagamento de diferenças de INSS referente ao 
Exercício Financeiro de 2018, e que todas as contribuições foram pagas de 

acordo com o relatório da SEFIP emitido pelo setor de recursos humanos 
por meio do processo 2018/2018 em arquivo no setor contábil.  
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Análise 

De acordo com as informações e documentos apresentados pelo responsável, os 

valores retidos das obrigações previdenciárias dos servidores corresponderam a          

R$ 184.982,28. Esse é o montante registrado: a) no Relatório da Folha de 

Pagamento (Defesa/Justificativa 00786/2019-8 – fl. 19); b) na Listagem de Ordens 

de Pagamentos – Quitadas (Defesa/Justificativa 00786/2019-8 – fls. 20-22) e c) no 

demonstrativo que evidencia, mensalmente, o valor retido de contribuições sociais 

(DEMCSE)1  

Afirmou o gestor que, no período de envio da PCA em análise, foram efetuadas 

movimentações contábeis de ajustes das contas relacionadas aos valores das 

contribuições ao INSS. Tais ajustes foram discriminados no razão da conta em 

questão, anexado à Defesa/Justificativa 00786/2019-8 (fls. 27-31) e apresentados de 

forma resumida a seguir: 

Tabela 1 – Ajustes Contábeis (Contribuições INSS - Servidor)                                             Em R$ 1,00 

CONTA VALOR DO AJUSTE (Em R$ 1,00) 

218810102001 F - INSS SERVIDOR 44.307,88 

218810102002 F - INSS SERVIDOR 6.456,21 

218810102999 F - INSS SERVIDOR 13.561,85 

TOTAL 64.325,94 

Fonte: Defesa Justificativa 00786/2019-8 (fls. 27-31) – Processo TC 8546/2019 

Quando descontado o valor total dos ajustes acima descritos (R$ 64.325,94) 

daquele informado, no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFLT), como valor 

retido (inscrito) e baixado (recolhido) das obrigações previdenciárias do servidor    

(R$ 249.308,22), chega-se ao montante de R$ 184.982,28 indicado pelo gestor em 

sua defesa.  

                                                 

1 Arquivo integrante do Processo TC 8546/2019, identificado com o seguinte código: 37 - Prestação 

de Contas Anual 02210/2019-5 DEMCSE - ORIGINAL - 03_DEMCSE_17.pd. 
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Recompondo a Tabela 16 (Contribuições Previdenciárias – Servidor), apresentada 

no RT 00242/2019-1 (fl. 12), com os valores informados na peça de defesa do 

gestor, tem-se a seguinte configuração: 

Tabela 2: Contribuições Previdenciárias – Servidor                                                              Em R$ 1,00 

Regime de Previdência 

DEMCSE 
FOLRPP / 

FOLRGP 
% 

Registrado 
(A/CX100) 

% 

Recolhido 
(B/Cx100) 

Inscrições 
(A)  

Baixas 
(B) 

Devido 
(C) 

Regime Geral de 
Previdência Social 

184.982,28 184.982,28 178.368,36 103,71 103,71 

Totais 184.982,28 184.982,28 178.368,36 103,71 103,71 

Fonte: Processo TC 08546/2019-8 - Prestação de Contas Anual/2018 

A partir dos esclarecimentos prestados pelo responsável, verifica-se que os valores 

registrados pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, 

representaram 103,71% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, 

para fins de análise das contas. 

Diante das alegações do gestor, concluímos pelo saneamento da irregularidade 

 

3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

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

Jaguaré, exercício de 2018, formalizada de acordo com a IN TCEES 43/2017, sob a 

responsabilidade do Sr. JOÃO VANES DOS SANTOS. 

Com amparo no artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, opina-se por 

julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do Sr. JOÃO VANES DOS SANTOS, 

Presidente, no exercício das funções de ordenador de despesas da CÂMARA 

MUNICIPAL DE JAGUARÉ , exercício de 2018. 

Vitória/ES, 09 de agosto de 2019. 

CARLOS ALBERTO SARLO WILKEN JÚNIOR 
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 

Matrícula: 202.845 
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