
 

 
 
 
 

 
 

 

ACÓRDÃO TC- 615/2019-5 – SEGUNDA CÂMARA 

 

Processo:          04246/2018-4 

Classificação:   Prestação de Contas Anual de Ordenador 

Exercício:          2017 

UG:                     FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre 

Relator:              João Luiz Cotta Lovatti 

Responsável:    ERROZENILDA INACIA BARROS GOMES 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 

2017 – REGULAR – QUITAÇÃO –  ARQUIVAR.  

 

O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:  

I - RELATÓRIO 

Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal 

Assistência Social de Alegre, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a 

responsabilidade da Sra. Errozenilda Inácia Barros Gomes.  

As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram analisadas pelo Núcleo de 

Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que expediu Relatório 

Técnico – RT 507/2018-1 evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela 

citação da responsável para apresentação de justificativas quanto aos seguintes 

achados: 

Descrição do achado Responsável 
Proposta de 

encaminhamento 

3.4.1 Contabilização (registro) a maior das 

contribuições previdenciárias (Patronal) do Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS)  
(Base legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição 

Federal) 

ERROZENILDA 
INACIA BARROS 

GOMES 

CITAÇÃO 

3.4.1 Pagamento (em relação ao Resumo da Folha 
de Pagamento) a maior das contribuições 
previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de 
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Previdência Social (RPPS)  
(Base legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição 

Federal) 

 

Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução 

Técnica Inicial 635/2018-4, propiciou a citação da responsável para apresentação de 

justificativas, conforme Decisão SEGEX 612/2018-3. 

Regularmente citada (Termo de Citação 1145/2018-6), a responsável exercitou o 

direito de defesa, apresentando suas justificativas e documentos comprobatórios.  

Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o Núcleo de Controle Externo 

de Contabilidade e Economia – NCE, através da Instrução Técnica Conclusiva 

914/2019-9, afastou os indícios de irregularidades e opinou no sentido de que este 

Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas da Sra. Errozenilda Inácia 

Barros Gomes, na forma do art. 84, inciso I da Lei Complementar Estadual 

621/2012, referente ao exercício de 2017. 

Em seguida, o douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luís 

Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em consonância com a área técnica, 

opinando pela REGULARIDADE da presente prestação de contas anual. 

Após, vieram-me os autos para análise. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO  

  

No Relatório Técnico 507/2018-1, foi questionado a contabilização (registro) a maior 

das contribuições previdenciárias (Patronal) do RPPS, bem como o pagamento (em 

relação ao Resumo da Folha de Pagamento) a maior das contribuições 

previdenciárias (Patronal) do RPPS, resultando na citação da responsável.  

 

3.4   RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  

 
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: 
 
Tabela 15) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora        Em R$ 1,00 

Regime de Empenhado Liquidado Pago Folha de % Registrado % 
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Previdência (A) (B) (C) Pagamentos 
(D) 

(B/D*100) Pago 
(C/D*100) 

Regime Próprio de 

Previdência Social 
76.205,92 76.205,92 76.205,92 34.027,08 223,96 223,96 

Regime Geral de 

Previdência Social 
168.674,19 168.674,19 168.674,19 168.954,81 99,83 99,83 

Totais 244.880,11 244.880,11 244.880,11 202.981,89 120,64 120,64 

Fonte: Processo TC 04246/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017  
 

Tabela 16): Contribuições Previdenciárias – Servidor                  Em R$ 1,00 

Regime de Previdência 
Inscrições 

(A)  
Baixas 

(B) 

Folha de 
Pagamento 

(C) 

% Registrado 
(A/C*100) 

% Recolhido 
(B/C*100) 

Regime Próprio de Previdência 

Social 
34.027,02 34.027,02 34.027,02 100,00 100,00 

Regime Geral de Previdência Social 67.838,92 67.838,92 67.861,40 99,97 99,97 

Totais 101.865,94 101.865,94 101.888,42 99,98 99,98 

 
 

Após a análise da defesa, a área técnica afastou os indícios de irregularidades, 

conforme a ITC 914/2019-9, transcrito abaixo: 

 

2  DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES DO RTC 

 
De acordo com o Relatório Técnico Contábil (RTC), foram citados os seguintes 
pontos a serem justificados: 

 
Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam na opinião pela citação 
dos responsáveis, com base no artigo 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012: 

 

Descrição do achado Responsável 
Proposta de 

encaminhamento 

3.4.1 Contabilização (registro) a maior 
das contribuições previdenciárias 
(Patronal) do Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS)  
(Base legal: arts. 40 e 195, I, da 
Constituição Federal) ERROZENILDA 

INÁCIA BARROS 
GOMES 

CITAÇÃO 3.4.1 Pagamento (em relação ao 
Resumo da Folha de Pagamento) a 
maior das contribuições previdenciárias 
(Patronal) do Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS)  
(Base legal: arts. 40 e 195, I, da 
Constituição Federal) 

 

A seguir, foi analisada a documentação encaminhada, tendo sido inserido no 
etcees a Defesa/justificativa 75/2019 e peça complementar 1455/2019.  

 

2.1 Contabilização (registro) a maior das contribuições previdenciárias 
(Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) (item 3.4.1 do 

RTC) 
(Base legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal) 
 

De acordo com a descrição do fato no Relatório Técnico: 
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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: 

 
Tabela 15) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora         Em R$ 1,00 

Regime de 
Previdência 

Empenha
do 
(A) 

Liquidado 
(B) 

Pago 
(C) 

Folha de 
Pagament

os 
(D) 

% 
Registr

ado 
(B/D*1

00) 

% 
Pago 
(C/D*1

00) 

Regime 
Próprio de 
Previdência 
Social 

76.205,92 76.205,92 76.205,92 34.027,08 223,96 223,96 

Regime 
Geral de 
Previdência 
Social 

168.674,19 168.674,19 168.674,19 168.954,81 99,83 99,83 

Totais 244.880,11 244.880,11 244.880,11 202.981,89 120,64 120,64 

Fonte: Processo TC 04118/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017  
 

[ ]  
 
3.4.1 Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 

 
No que tange às contribuições previdenciárias do RPPS (parte patronal), verifica-
se, das tabelas acima, que os valores registrados pela unidade gestora, no 

decorrer do exercício em análise, representaram 223,96% dos valores devidos, 
sendo considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise das 
contas.  

 

Das justificativas  

Esclarecemos para todos os fins que não houve recolhimento e nem pagamento a 
maior que o devido ao RPPS sobre a obrigação patronal, o ocorrido foi que devido 

a troca de funcionário responsável pela contabilidade do empenho, liquidação e 
pagamento, a despesa referente a alíquota suplementar foi contabilizada junto 
com a despesa patronal, fato este que no exercício de 2018 corrigimos, conforme 

PCA que será encaminhada. Afim de esclarecer esse item em questão e sanar 
qualquer questionamento, estamos encaminhando o oficio do Instituto de 
Previdência Social de Alegre declarando que não foi repassado valor a maior 

referente a obrigações patronais no Exercício de 2017.  
  
Dessa forma, honrado Conselheiro Presidente e demais conselheiros, os  

esclarecimentos  acima  prestados,  juntamente  com  os  documentos  ora 
juntados,  demonstram,  à  saciedade,  que  o  Justificante  não  agiu 
deliberadamente  de  má-fé  ou  dolo  em  nenhum  dos  fatos  apontados  como 

supostamente  irregulares,  senão  que  se  trata  apenas  de  equívoco  de 
interpretação  e/ou  inconsistências  contábeis  causadas,  a  maior  parte delas,  
em  razão  de  alterações  da  contabilidade  até  então  aplicado  ao setor público 

e ajustes de sistemas informatizados.  
  
Portanto, a justificante não pode ser responsabilizado por qualquer forma,  eis  

que  nenhuma  dúvida  restou  após  estes  esclarecimentos  e documentos  a  
eles  anexados,  pelo  que  espera  a  Secretaria  Municipal  de Assistência Social 
de Alegre que esse Egrégio Tribunal de Contas acolha as JUSTIFICATIVAS E 

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, bem como as correções dos atos  
praticados,  declarando  sanados  os  fatos  apontados  inicialmente  e que 
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ensejaram a citação, dando por resolvida a questão, e eximindo-o de qualquer 

responsabilidade. 

Da análise das justificativas 

Em sua defesa, argumentou a responsável que devido a troca de funcionário 
responsável pela contabilidade do empenho, liquidação e pagamento, a despesa 
referente a alíquota suplementar foi contabilizada junto com a despesa patronal, 

fato este que no exercício de 2018 será corrigido, conforme informa o responsável.  
 
Dando continuidade à análise, a partir da base de cálculo declarada na FOLRPP, 

buscou-se apurar o valor do fundo financeiro, aplicando-se a alíquota suplementar 
prevista na Lei Municipal nº 3425/2017, de 11% na base de cálculo do fundo 
financeiro, considerando esse percentual para todo exercício financeiro,  a fim de 

verificar a média do total anual do fundo financeiro: 

 
Tabela 1 – Demonstrativo do valor de contribuição previdenciária suplementar 

(RPPS) 

 

Mês 

Base de 
Cálculo (BC) 

Fundo 

Financeiro 

Alíquota 
suplementar 

11% da BC 

1 32.065,80 3.527,24 

2 30.855,68 3.394,12 

3 32.176,63 3.539,43 

4 27.433,28 3.017,66 

5 25.222,33 2.774,46 

6 29.460,87 3.240,70 

7 26.814,23 2.949,57 

8 31.329,57 3.446,25 

9 19.341,83 2.127,60 

10 17.466,34 1.921,30 

11 19.704,76 2.167,52 

12 17.466,33 1.921,30 

Total 309.337,65 34.027,14 

Fonte: Processo TC 04246/2018-1 
 
Recalculando a tabela 15 na parte patronal do Regime Próprio Previdenciário 

(RPPS), fazendo constar a inclusão do valor de R$34.027,14 na coluna do valor 
da folha de pagamento de R$34.027,08, resultará no valor de R$68.054,16 após 
inclusão, segue-se: 

 
Tabela 15 recálculo) Contribuições Previdenciárias Patronal– UG    Em R$ 1,00 

Regime de 

Previdência 

Empenhado 

(A) 

Liquidado 

(B) 

Pago 

(C) 

Folha de 
Pagamentos 

(D) 

% Registrado 

(B/D*100) 

% 
Pago 

(C/D*10) 

Regime Próprio 
de Previdência 
Social 

76.205,92 76.205,92 76.205,92 68.054,16 111,97% 111,97% 

Fonte: Processo TC 04246/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017 
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Após recálculo da tabela 15, das contribuições previdenciárias do RPPS (parte 

patronal), verificou-se que os valores registrados pela unidade gestora, no 
decorrer do exercício em análise, representaram 111,97% dos valores devidos 
pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise. Dessa forma, 

constatou-se que os novos percentuais estão próximos dos limites aceitáveis.  

Também informou a responsável que foram realizados ajustes para o exercício de 
2018. Além disso, apresentou Declaração do Instituto de Previdência informando 

que foi efetuado o recolhimento Patronal no período de janeiro a dezembro do 
exercício de 2017, como segue a figura 1, referente a Peça Complementar 
1455/2019: 

Figura 1 – Declaração do IPASMA 

 

Fonte: Processo 4246/2018, peça complementar 1455/2019 
 
Diante do exposto, considerando as justificativas apresentadas pela responsável, 
sugere-se o afastamento desta irregularidade. 

 
2.2 Pagamento (em relação ao Resumo da Folha de Pagamento) a maior das 
contribuições previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de Previdência 

Social (RPPS) (item 3.4.1 do RTC) 
(Base legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal) 
 

De acordo com Relatório Técnico Contábil: 
 
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: 

 
Tabela 15) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora   Em R$ 1,00 

Regime 

de 
Previdê

ncia 

Empenhado 
(A) 

Liquidado 
(B) 

Pago 
(C) 

Folha de 

Pagamentos 
(D) 

% 
Regist

rado 
(B/D*1

00) 

% 

Pago 
(C/D*100) 

Regime 
Próprio 

de 
Previdên
cia 
Social 

76.205,92 76.205,92 76.205,92 34.027,08 223,96 223,96 

Regime 

Geral de 
168.674,19 168.674,19 168.674,19 168.954,81 99,83 99,83 
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Previdên
cia 

Social 

Totais 244.880,11 244.880,11 244.880,11 202.981,89 120,64 120,64 

Fonte: Processo TC 04118/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017 
 

[ ]  

 

3.4.1 Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 

 
No que tange às contribuições previdenciárias do RPPS (parte patronal), verifica-
se, das tabelas acima, que os valores registrados pela unidade gestora, no 

decorrer do exercício em análise, representaram 223,96% dos valores devidos, 
sendo considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise das 
contas.  

 

Das justificativas 

Esclarecemos para todos os fins que não houve recolhimento e nem pagamento a 

maior que o devido ao RPPS sobre a obrigação patronal, o ocorrido foi que devido 
a troca de funcionário responsável pela contabilidade do empenho, liquidação e 
pagamento, a despesa referente a alíquota suplementar foi contabilizada junto 

com a despesa patronal, fato este que no exercício de 2018 corrigimos, conforme 
PCA que será encaminhada.  Afim de esclarecer esse item em questão e sanar 
qualquer questionamento, estamos encaminhando o oficio do Instituto de 

Previdência Social de Alegre declarando que não foi repassado valor a maior 
referente a obrigações patronais no Exercício de 2017.  
  

Dessa forma, honrado Conselheiro Presidente e demais conselheiros, os  
esclarecimentos  acima  prestados,  juntamente  com  os  documentos  ora 
juntados,  demonstram,  à  saciedade,  que  o  Justificante  não  agiu 

deliberadamente  de  má-fé  ou  dolo  em  nenhum  dos  fatos  apontados  como 
supostamente  irregulares,  senão  que  se  trata  apenas  de  equívoco  de 
interpretação  e/ou  inconsistências  contábeis  causadas,  a  maior  parte delas,  

em  razão  de  alterações  da  contabilidade  até  então  aplicado  ao setor público 
e ajustes de sistemas informatizados.  
  

Portanto, a justificante não pode ser responsabilizado por qualquer forma,  eis  
que  nenhuma  dúvida  restou  após  estes  esclarecimentos  e documentos  a  
eles  anexados,  pelo  que  espera  a  Secretaria  Municipal  de Assistência Social 

de Alegre que esse Egrégio Tribunal de Contas acolha as JUSTIFICATIVAS E 
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, bem como as correções dos atos  
praticados,  declarando  sanados  os  fatos  apontados  inicialmente  e que 

ensejaram a citação, dando por resolvida a questão, e eximindo-o de qualquer 
responsabilidade.  
 

Da análise das justificativas 

Em sua defesa, argumentou a responsável que devido a troca de funcionário 

responsável pela contabilidade do empenho, liquidação e pagamento, a despesa 
referente a alíquota suplementar foi contabilizada junto com a despesa patronal , 
fato este que no exercício de 2018 será corrigido, conforme informa o responsável.  

 
Dando continuidade à análise, a partir da base de cálculo declarada na FOLRPP, 
buscou-se apurar o valor do fundo financeiro, aplicando-se a alíquota suplementar 

prevista na Lei Municipal nº 3425/2017, de 11% na base de cálculo do fundo 
financeiro, considerando esse percentual para todo exercício financeiro, a fim de 
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verificar a média do total anual do fundo financeiro, conforme demonstrado na 

tabela 1 desta Instrução Técnica Conclusiva (ITC). 
 
Recalculando a tabela 15 na parte patronal do Regime Próprio Previdenciário 

(RPPS), fazendo constar a inclusão do valor de R$34.027,14 na coluna do valor 
da folha de pagamento de R$34.027,08, resultará no valor de R$68.054,16 após 
inclusão, segue-se: 

 
Tabela 15 recálculo) Contribuições Previdenciárias Patronal– UG       Em 
R$ 1,00 

Regime de 
Previdência 

Empenhado 
(A) 

Liquidado 
(B) 

Pago 
(C) 

Folha de Pagamentos 
(D) 

% Registrado 
(B/D*100) 

% 

Pago 
(C/D*100) 

Regime 
Próprio de 
Previdência 

Social 

76.205,92 76.205,92 76.205,92 68.054,16 111,97% 111,97% 

Fonte: Processo TC 04246/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017  
 
Após recálculo da tabela 15 parte patronal das contribuições previdenciárias do 

RPPS (parte patronal), verificou-se que os valores registrados pela unidade 
gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 111,97% dos valores 
pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise. Dessa forma, 

constatou-se que que os novos percentuais estão próximos dos limites aceitáveis. 
Também informou a responsável que foram realizados ajustes para o exercício de 
2018. Além disso, apresentou Declaração do Instituto de Previdência, figura 1 

desta Instrução Técnica Conclusiva (ITC), informando que foi efetuado o 
recolhimento Patronal no período de janeiro a dezembro do exercício de 2017, 
conforme a Peça Complementar 1455/2019. 

Diante do exposto, considerando as justificativas apresentadas pela responsável, 
sugere-se o afastamento desta irregularidade. 
 

 

Tendo sido sanadas as irregularidades apontadas no RT 507/2018-1, os autos 

foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou 

através de Parecer da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luís Henrique Anastácio 

da Silva, que endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC 914/2019-9, 

pugnando pela regularidade da presente prestação de contas. 

 

III. CONCLUSÃO 

Desse modo, considerando que o Ministério Público de Contas acompanhou 

integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião da ITC 

914/2019-9, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, 

tornando-os parte integrante do presente voto. 

Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a 

seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração. 
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JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Conselheiro Substituto 

 

 

1. ACÓRDÃO 

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

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as 

razões expostas pelo relator, em: 

1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de 

Assistência Social de Alegre, sob responsabilidade da Sra. Errozenilda Inácia Barros 

Gomes, relativa ao exercício financeiro de 2017, sob o aspecto técnico-contábil, nos 

termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida 

QUITAÇÃO a responsável, conforme artigo art. 85 da mesma lei 

1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado. 

2. Unânime.  

3. Data da Sessão: 15/05/2019 - 14ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:   

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto 

Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo; 

4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator) 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  

CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI  

Relator 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 
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CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO  

Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Secretária-adjunta das sessões  
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