
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vencimento: 31/12/2020 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

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

Contas Anual, pertinente à Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, exercício de 

2018, sob a responsabilidade do Sr. Edélio Francisco Guedes (01/01 a 25/03 e 

01/04 a 31/12/2018) e Joadir Dttman (26 a 31/03/2018). 

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

impropriedades apontadas na Instrução Técnica Inicial 359/2019-1. 
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2. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES 

2.1. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR RETIDO (INSCRITO) DAS 

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO SERVIDOR E O VALOR INFORMADO NO 

RESUMO ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS – RGPS (ITEM 3.4.1.1 DO RT 

215/2019-4) 

Inobservância aos artigos 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 

Conforme relatado no RT 215/2019-4: 

 

Em relação às contribuições previdenciárias do RGPS (parte do 
servidor – Tabela 16), observa-se, das tabelas acima, que os valores 
registrados pela unidade gestora, no decorrer do exercício em 
análise, representaram 210,09% dos valores devidos, sendo 

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

 

 

DAS JUSTIFICATIVAS 

Após regular citação, Termo de Citação 636/2019-7, o responsável apresentou 

documentos juntamente com as seguintes razões de justifictivas, abaixo transcritas: 

Considerando a divergência apontada pelo corpo técnico desse 
Tribunal de Contas durante análise da PCA 2018 quanto aos valores 
previdenciários devidos (inscritos) pelos servidores municipais ao 
Regime Geral de Previdência Social-RGPS com os valores retidos no 
resumo geral da folha de pagamento, vimos informar que o valor 
inscrito de R$ 4.471.675,66 informado no arquivo DEMDFLT da PCA 
2018, corresponde ao somatório das liquidações emitidas no total de 
R$ 2.135.695,10 referente às obrigações previdenciárias retida dos 
servidores em folha de pagamento do qual é obrigatório o 
recolhimento ao RGPS, sendo que R$ 1.966.994,21 trata-se de 
Correção Automática de Conta Corrente Negativa, gerado pelo 
sistema informatizado de contabilidade em 31/12/2018 no qual sem 
esses lançamentos ficaríamos impossibilitados de encaminhar a 
remessa de dados via sistema Cidades dos meses 12, 13 e 14 bem 
como a PCA de 2018, e R$ 368.986,35 de lançamento contábil para 
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ajuste das fontes de recursos inconsistentes advindos de exercícios 
anteriores para corrigir os saldos com a real situação das 
disponibilidades ao final do exercício de 2018, conforme está 
evidenciado no Razão do Plano de Contas (anexo) e Tabela 01 
(Movimento de Lançamento Contábil), demonstrado abaixo. 

 

 

DA ANÁLISE 

O presente indicativo de irregularidade se refere à divergência entre o valor retido 

das obrigações previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da 

folha de pagamento do RGPS. 

Após regular citação o responsável esclarece que o montante de R$ 4.471.675,66 é 

composto por retenções de contribuições previdenciárias dos servidores, no 

montante de R$ 2.135.695,10, e a ajustes de saldos de Disponibilidade por 

Destinação de Recursos – DDR (R$ 1.966.994,21) e lançamento contábil para 

ajustes de fontes inconsistentes de exercícios anteriores (R$ 368.986,35), no total 

de R$ 2.335.980,56. 

Embora não tenha constado em notas explicativas o detalhamento do ocorrido, 

compulsando os documentos e as justificativas apresentadas em resposta à citação 

verifica-se que prosperam uma vez que o gestor comprova que, do valor de 

retenções evidenciado no DEMDFL (R$ 4.471.675,66), o montante de                         

R$ 2.135.695,10 se refere a valores efetivamente retidos de servidores no 

exercício, enquanto o saldo de R$ 2.335.980,56 se refere a ajuste de conta 

corrente negativa e lançamentos de ajuste de fontes, conforme demonstrado 

no razão da conta 218810102001.F - INSS – SERVIDORES. 

Considerando-se a exclusão destes valores, a retenção da contribuição 

previdenciária em confronto com a folha de pagamentos fica da seguinte forma: 

Tabela 01) Contribuições Previdenciárias – Servidor RGPS                           Em R$ 1,00 

Regime de Previdência 
Inscrições Devido % Registrado 

(A)  (C) (A/CX100) 

Regime Geral de Previdência Social 2.135.695,10 2.128.479,25 100,34% 

Fonte: Processo TC 08759/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 
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Pelo exposto, considerando que o responsável comprovou a retenção da totalidade 

dos valores evidenciados na folha de pagamento, sugere-se afastar o presente 

indicativo de irregularidade. 

 

 

2.2. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR BAIXADO (RECOLHIDO) DAS 

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO SERVIDOR E O VALOR INFORMADO NO 

RESUMO ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS – RGPS (ITEM 3.4.1.2 DO RT 

215/2019-4) 

Inobservância ao artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991 

Conforme relatado no RT 215/2019-4: 

Os valores recolhidos pela unidade gestora, referentes as 
contribuições previdenciárias do RGPS (parte do servidor – Tabela 
16), no decorrer do exercício em análise, representaram 211,76% 

dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de 
justificativas, para fins de análise das contas. 

 

DAS JUSTIFICATIVAS 

Após regular citação, Termo de Citação 636/2019-7, o responsável apresentou 

documentos juntamente com as seguintes razões de justifictivas, abaixo transcritas: 

Em relação ao valor baixado (recolhido) enviado no arquivo 
DEMDFLT que integra ao total de arquivos enviados na PCA 2018, 
somente refere-se ao pagamento de obrigações previdenciárias dos 
servidores devido ao RGPS o montante de R$ 2.133.679,22, 
conforme informado na Tabela 24 da Instrução Normativa nº. 
043/2017, Anexo III constante do arquivo DEMCSE e demonstrado 
abaixo na Tabela 02 (Demonstrativo Previdenciário Mensal dos 
Valores Retidos e Recolhidos dos Servidores Municipais) visto que a 

diferença do valor baixado em relação ao valor real devido à 
Previdência Social refere-se aos lançamentos demonstrados abaixo 
na Tabela 01 (Movimento de Lançamento Contábil), no qual totalizou 
R$ 2.335.980,56, considerando ainda o lançamento de Provisão de 
Folha nº. 2/2018 realizado em 08/08/2018 no valor de R$ 37.644,63, 
registrado no Razão do Plano de Contas - (anexo). Isso mostra 
claramente que as variações de débitos e créditos provenientes dos 
lançamentos contábeis contribuiu para elevação do movimento de 
baixa na conta contábil INSS-SERVIDORES. 
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Importa a necessidade de ressaltar que o Município de Afonso 
Cláudio-ES, não possui Regime Próprio de Previdência Social, visto 
que não há registro de valores retidos ou recolhidos constantes no 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Anexo IV (LRF, Art. 
53, Inciso II) “Demonstrativo das Receitas e Despesas 
Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores” 
enviado ao TCEES pelo Sistema LrfWeb do sexto bimestre de 2018, 
bem como Declarado pelo Ordenador na Tabela 32 arquivo 
DECINAT enviado na PCA. 

 

Na prática do exercício cabe destacar que os valores retidos na folha 
de pagamento das contribuições previdenciárias dos servidores 
atingiu a cifra de R$ 2.130.160,05 (resumo da folha de pagamento) - 
(anexo) - e foi informado no arquivo FOLRGP a importância de R$ 
2.128.479,25, restando um saldo a pagar em 31/12/2018 de R$ 
1.680,80.  

Considerando a anulação da Liquidação/Desconto nº.1/2018 no valor 
de R$ 138,11 efetivada em 28/02/2018, registrado no Razão do 
Plano de Contas, e após a realização de todos os ajustes 
necessários, encerrou-se o exercício financeiro de 2018 acusando 
um saldo a pagar na conta contábil 218810102002 – INSS-
SERVIDORES na ordem de R$ 295.225,65, conforme evidenciado 
no Anexo 17 “Dívida Flutuante”. 
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Ante tudo exposto, esperamos ter atendido as irregularidades, e 
colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos 
que venham a ser necessários para sanar dúvidas que possam 
surgir, protestando pela emissão de parecer favorável das contas do 
Ordenador de Despesas do Município de Afonso Cláudio, relativo ao 
exercício de 2018. 

 

 

DA ANÁLISE 

O presente indicativo de irregularidade se refere à divergência entre o valor baixado 

das obrigações previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da 

folha de pagamento – RGPS. 

Após regular citação o responsável esclarece que o montante de R$ 4.507.304,41 é 

composto por recolhimento de contribuições previdenciárias dos servidores, no 

montante de R$ 2.133.679,22, e a ajustes de saldos de Disponibilidade por 

Destinação de Recursos – DDR (R$ 1.966.994,21), a lançamento contábil para 

ajustes de fontes inconsistentes de exercícios anteriores (R$ 368.986,35), e ainda o 

lançamento de provisão de Folha nº 02/2018 (R$ 37.664,63) no total de R$ 

2.373.625,19. 

Embora não tenha constado em notas explicativas o detalhamento do ocorrido, 

compulsando os documentos e as justificativas apresentadas em resposta à citação 

verifica-se que prosperam uma vez que o gestor comprova que, do valor de 

recolhimentos evidenciado no DEMDFL (R$ 4.507.304,41), o montante de R$ 
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2.133.679,22 se refere a valores efetivamente recolhidos no exercício, enquanto 

o saldo de R$ 2.373.625,19 se refere a ajuste de conta corrente negativa e 

lançamentos ajustes de saldo e provisão, conforme demonstrado no razão da 

conta 218810102001.F - INSS – SERVIDORES. 

Considerando-se a exclusão destes valores, o recolhimento da contribuição 

previdenciária em confronto com a folha de pagamentos fica da seguinte forma: 

Tabela 02) Contribuições Previdenciárias – Servidor  RGPS                          Em R$ 1,00 

Regime de Previdência 
Recolhimentos Devido % Registrado 

(A) (C) (A/CX100) 

Regime Geral de Previdência Social 2.133.679,22 2.128.479,25 100,24% 

Fonte: Processo TC 08759/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 

Pelo exposto, considerando que o responsável comprovou o recolhimento da 

totalidade dos valores evidenciados na folha de pagamento, sugere-se afastar o 

presente indicativo de irregularidade. 

 

 

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

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

Afonso Cláudio, exercício de 2018, sob a responsabilidade dos Srs. Edélio 

Francisco Guedes e Joadir Dttman, formalizada de acordo com a IN TCEES 

43/2017, e instruída considerando-se o escopo delimitado pela Resolução TC 

297/2016 e alterações posteriores. 

Diante do exposto e do que consta dos autos, submete-se à consideração superior a 

seguinte proposta de encaminhamento: 

1. Julgar REGULAR a prestação de contas anual de gestão do Srs. Edélio Francisco 

Guedes e Joadir Dttman, no exercício das funções de ordenadores de despesas da 

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, no exercício de 2018, na forma do artigo 84 da 

Lei Complementar Estadual 621/2012, e; 

2. Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão Plenária TC-13/2018, que 

dispõe sobre a aplicação no âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação de tese 
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jurídica de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso 

Extraordinário nº 848.826/DF, EMITIR PARECER PRÉVIO pela APROVAÇÃO da 

prestação de contas anual de gestão, exercício de 2018, sob responsabilidade do Srs. 

Edélio Francisco Guedes e Joadir Dttman, objetivando instrumentalizar o 

julgamento pela Câmara Municipal de Afonso Cláudio, nos termos do art. 1º, inciso I, 

alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 

 

Vitória – E.S, 30 de setembro de 2019. 
 
 

 
 
 

 

AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO: 

MÁRCIO BRASIL ULIANA – MAT.: 203.516 
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