
 

ACÓRDÃO TC- 0160/2018 – PRIMEIRA CÂMARA 

 

PROCESSO TC:  3858/2015 

JURISDICIONADO: Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança 

ASSUNTO:   Prestação de Contas Anual 

EXERCÍCIO:   2014 

RESPONSÁVEL:Inez Gaigher Milanese Vidal 

 

 

EMENTA: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 

REGULAR COM RESSALVAS – 

DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR. 

 

 
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS: 

 

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOA ESPERANÇA, referente ao exercício de 2014, 

sob a responsabilidade da senhora INEZ GAIGHER MILANESE VIDAL. 

 

Com base no Relatório Técnico n.º 00018/2016-8 (fls. 43/58) e na Instrução 

Técnica Inicial n.º 00234/2016-2 (fls. 59/60), foi proferida a Decisão Monocrática 

n.º 00746/2016-7 (fls. 62/63), por meio da qual a senhora Inez Gaigher Milanese 

Vidal foi citada para justificar os seguintes indícios de irregularidade: 

 
4.1.1.2 Divergência entre os valores de contribuições previdenciárias totais 

devidas/retidas registrado no Resumo da Folha de Pagamento (FOLRGP) e os 

valores de contribuições previdenciárias totais recolhidas/pagos registrados no 

BALEXO e BALFIN; 

 

4.1.2.1 Divergência entre os valores de contribuições previdenciárias totais 

devidas/retidas registrado no Resumo da Folha de Pagamento (FOLRPP) e os 

valores de contribuições previdenciárias totais recolhidas/pagos registrados no 

BALEXO e BALFIN; 

 

4.3.1 Não comprovação dos saldos registrados no Balanço Patrimonial através dos 

inventários anuais de bens móveis e bens imóveis. 

 

Devidamente citada, a responsável não apresentou suas razões de justificativas, 

razão pela qual foi decretada a sua revelia, conforme Decisão Monocrática n.º 

01786/2016-5 (fls. 74/75). 
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Instada a manifestar-se, a área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva 

n.º 00488/2017-2 (fls. 78/85), opinou pela manutenção dos indícios identificados no 

Relatório Técnico e, por consequência, pela irregularidade das contas.  

 

 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de fl. 89/91, de lavra do 

Procurador Luciano Vieira, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pela 

irregularidade das contas. 

 

Incluído em pauta da 26ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia 

02/08/2017, a responsável fez-se presente e pleiteou a realização de defesa oral e 

juntada de documentação complementar, o que fora deferido, conforme notas 

taquigráficas às fls. 96/98 e documentos às fls. 103/151. 

 

Os autos foram novamente encaminhados à área técnica para análise. Observados 

os fundamentos apresentados na ocasião da defesa oral, assim como os 

documentos apresentados pela responsável, na Manifestação Técnica n.º 

01265/2017-8 (fls. 155/170), a SecexContas opinou pela manutenção apenas da 

irregularidade atinente à não comprovação dos saldos registrados no Balanço 

Patrimonial através dos inventários anuais de bens móveis e bens imóveis. 

 

No entanto, considerando que os levantamentos foram feitos de forma 

extemporânea pelos servidores do Fundo e culminaram na elaboração do inventário 

de bens imóveis, cujo saldo apurado converge com o saldo de bens lançados no 

balanço patrimonial, opinou pela regularidade com ressalvas da PCA. 

 

Sugeriu, por fim, a expedição de determinação ao atual gestor do Fundo Municipal 

de Assistência Social de Boa Esperança, para que proceda ao encaminhamento dos 

inventários de bens móveis e imóveis quando da apresentação de sua prestação de 

contas no intuito de se comprovar os saldos de tais bens evidenciados nos balanços 

do Fundo. 

 

Encaminhados os autos do Ministério Público de Contas, foi elaborado o Parecer 

n.º 05011/2017-3 (fls. 174/175), por meio do qual corroborou com a conclusão 

técnica, opinando pela regularidade com ressalvas da prestação de contas. 

 

É o Relatório. 

  

Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca 

da regularidade com ressalvas na Prestação de Contas Anual. Adoto como razões 

de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Manifestação Técnica 

n.º 01265/2017-8, abaixo transcritos: 

 
2. ANÁLISE DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE APONTADOS  
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2.1 Divergência entre os valores de contribuições previdenciárias totais 

devidas/retidas registrado no Resumo da Folha de Pagamento 

(FOLRGP) e os valores de contribuições previdenciárias totais 

recolhidas/pagos registrados no BALEXO e BALFIN (item 4.1.1.1 da ITI 

234/2016) 

Base Normativa: Artigos 35, 85, 92, 101 e 105 da Lei Federal 4.320/1964; 

artigos 865 e 868 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) de 1999, 

alterado pelo inciso I, alínea "d", do artigo 70 da Lei Federal 11.196/2005; 

artigos 37 e 158, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil e 

artigo 30, da Lei Federal 8.212/1991. 

 

O indicativo de irregularidade em tela fora apontado no RT 18/2016 conforme segue:  

 
Os dados extraídos da Folha de Pagamento (arquivo digital FOLRGP), do Balancete de 

Execução Orçamentária (arquivo digital BALEXO) e o Balanço Financeiro (BALFIN) do 

Fundo Municipal apresentaram divergências quanto aos valores de contribuições 

previdenciárias, como se segue: 

 

Quadro 1 – Demonstrativo do Resumo das Divergências nos Valores de Contribuições 

Previdenciárias 

 FOLRGP BALEXO 

(PAGO) 

BALFIN 

(PAGO) 

Valor 

Divergente 

(FOLRGP - 

BALEXO 

%(valor 

divergente/FOL

RGP 

Unidade 

Gestora 

(Patronal) 

70.668,14 78.291,74 - -7.623,60 -10,78% 

 FOLRGP BALEXO 

(PAGO) 

BALFIN 

(PAGO) 

Valor 

Divergente 

(FOLRGP - 

BALFIN 

%(valor 

divergente/FOL

RGP 

Servidor 26.177,48 - 35.402,20 -9.224,72 -35,24% 

 

Os valores registrados nos demonstrativos contábeis (Balanço da Execução Orçamentária 

– BALEXO e Balanço Financeiro – BALFIN) não conferem com os valores registrados no 

Resumo da Folha de Pagamento (FOLRGP), como demonstra o quadro 1. 

 

A Unidade gestora registrou o valor pago de R$ 78.291,74 no BALEXO, enquanto constava 

o valor devido de R$70.668,14 no FOLRGP, gerando a diferença de -R$7.623,60. Quanto 

ao servidor, o Resumo da Folha (FOLRGP) registrou o valor retido de R$26.177,48 sendo 

divergente do valor pago de R$35.402,20 registrado no Balanço Financeiro (BALFIN), 

resultando na diferença de -R$9.224,72. 

 

Diante do exposto, faz-se necessário que o Responsável encaminhe as justificativas e/ou 

documentação que entender como necessárias ao esclarecimento e comprovação da 

situação encontrada. 

 

 Das justificativas prestadas em face da sustentação oral, relativas às 

contribuições previdenciárias da unidade gestora devidas ao regime geral de 

previdência social 

 

Em sua sustentação oral, a gestora responsável apresentou a seguinte justificativa 

quanto ao indicativo de irregularidade em comento: 
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Para os itens referentes à folha de pagamento, foi apresentada uma falha na geração do 

relatório o que ocasionou a divergência dos dados apresentados que somente foi detectada 

no presente momento quando dos indicativos de irregularidades dos valores de 

contribuições previdenciárias totais devidas/retidas registrados no Resumo Geral da Folha 

de Pagamento. Tanto para o regime geral de previdência, quanto o regime o regime próprio 

de previdência. Esses novos valores precisam ser levados em consideração para uma nova 

análise substancial dos fatos, tendo em vista que os dados acarretarão em um novo 

panorama dos itens ora analisados. Ressalta-se, excelências, que os relatórios corrigidos 

que comprovam o alegado constam na justificativa. Por tal motivo, solicito a juntada dos 

documentos, sem a qual ocorrerá uma injustiça ao imputar uma penalidade que, em 

momento algum, foi ocasionada, apenas demonstra-se nos equívocos na transcrição dos 

dados.  

 

Na documentação inserida pela gestora responsável em face de sua defesa oral, 

quanto às contribuições previdenciárias da unidade gestora, constam as seguintes 

justificativas: 

 

Consta na Prestação de Contas o arquivo denominado Resumo Geral de Folha de 

Pagamento (FOLRGP), que serviu como base para os apontamentos de indicativos de 

irregularidade (...). 

 

Insta registrar que tal Resumo Geral encontra-se com equívocos em seus valores em 

especial na base de cálculo para a Contribuição Patronal e as consignações e INSS.  

 

Referente aos valores de contribuição patronal deve-se reconhecer os valores retificados, 

conforme relatório anexado.  

 

O valor das contribuições devidas no ano exercício de 2014 é de                      R$ 

83.401,68, sob uma alíquota de 22,68% (A) e R$ 1.077,00, sob uma alíquota de 20,00% 

(A.1) para os prestadores de serviços autônomos.  

 

As contribuições pagas no exercício de 2014 tem o valor de R$ 78.291,74 (C). A quantia de 

R$ 6.186,87 (C.1) é resultante das contribuições  devidas no mês de dezembro/2014 com 

vencimento em 20/01/2015, que foram registradas como restos a pagar processados.  

 

A diferença apresentada no item (D) é produto de arredondamento de sistema, nos  termos 

apresentados abaixo: 

 

Tabela: Contribuições previdenciárias – Unidade Gestora           Em R$ 1,00 

Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de 

Pagamento 

83.401,68 

(A.1) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de 

Pagamento – Autônomo 

1.077,00 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete da Execução 

Orçamentária 

84.478,61 

(C) Contribuições pagas – Balancete da Execução Orçamentária 78.291,74 

(D) Diferença ((A+A.1)-C) – Valor 0,07 

(E) Diferença (D/A) – Percentual 0,00008% 

 

● Análise  
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De pronto, há que se registrar que a inconsistência apontada em comento impactou 

no cálculo das contribuições previdenciárias patronais evidenciado na Tabela 04 do 

RT 18/2016, a seguir reproduzida: 

 

   Tabela 04 (do RT 18/2016): Contribuições previdenciárias – unidade gestora            Em R$ 1,00 

Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento            70.668,14 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete da Execução Orçamentária 84.478,61 

(C) Contribuições pagas – Balancete da Execução Orçamentária 78.291,74 

(D) Diferença (A – C) – Valor -7.623,60 

(E) Diferença (D / A) – Percentual           -10,78% 

    Fonte: Processo TC 3858/2015 - Prestação de Contas Anual/2014. 

 

Observa-se na tabela em tela que de acordo com a análise técnica inicial realizada 

verificou-se que fora repassado ao INSS valor superior ao devido, perfazendo o 

percentual de 10,78% do valor devido.  

 

Conquanto, levando em consideração as justificativas prestadas e a nova 

documentação encaminhada, tem-se que o valor total das contribuições 

previdenciárias devidas pelo Fundo no exercício sob análise fora de R$ 83.401,68 

(fls. 119).  

 

Como já havia sido apurado no RT 18/2016, o valor das contribuições liquidadas fora 

de R$ 84.478,61 e das contribuições pagas fora de R$ 78.291,74.  

 

Ocorre que, de acordo com a gestora responsável, tais valores incluem o valor de R$ 

1.077,00, relativo às contribuições devidas para os prestadores de serviços 

autônomos.  

 

Desta feita, de acordo com a documentação encaminhada e as justificativas 

prestadas, efetuou-se nesta manifestação um novo cálculo concernente às 

contribuições previdenciárias patronais devidas, conforme segue:  

 

     Contribuições previdenciárias da unidade gestora                                          Em R$ 1,00 

Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento   83.401,68 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete da Execução 

Orçamentária 

83.401,61 

(C) Contribuições pagas – Balancete da Execução Orçamentária 77.214,74 

(D) Diferença (A – C) – Valor 6.186,94 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 7,42% 

     Fonte: Processo TC 3858/2015 - Prestação de Contas Anual/2014. 

 

A gestora responsável informou ainda que existe o montante de R$ 6.186,87, 

referente às contribuições devidas no mês de dezembro de 2014 com vencimento em 

20 de janeiro de 2015, registrado em restos a pagar.  

 

Compulsando o demonstrativo de restos a pagar – DEMRAP verifica-se que o valor 

total de restos a pagar do exercício de 2014 devido ao RGPS perfaz o montante 

informado pela gestora responsável.  

 

Ante o cálculo efetuado nesta manifestação e o fato de os valores relativos às 

contribuições previdenciárias devidas no mês de dezembro possuírem o vencimento 
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no mês de janeiro do ano subsequente, daí o valor de tais contribuições registrado no 

Resumo da Folha de Pagamento - FOLRGP comumente não se apresentar 

convergente ao valor das contribuições pagas ao RGPS registrado no balancete da 

execução orçamentária – BALEXO, opina-se pelo afastamento do indicativo de 

irregularidade relativo às contribuições previdenciárias da unidade gestora. 

 

● Das justificativas prestadas em face da sustentação oral, relativas às 

contribuições previdenciárias recolhidas dos servidores do fundo devidas ao 

regime geral de previdência 

 

Na documentação inserida pela gestora responsável em face de sua sustentação 

oral, quanto às contribuições previdenciárias dos servidores do Fundo, constam as 

seguintes justificativas: 

 
Tendo em vista os equívocos de valores apresentados no RGPS nas consignações, 

referente às contribuições retidas (A) deve-se considerar o valor de R$ 31.814,38 resultante 

da soma de R$ 29.444,41 (INSS) e R$ 2.369,97 (INSS S/ 13º Salário).  

 

O valor de R$ 35.402,20 (C), das contribuições recolhidas, a quantia de R$ 5.782,66 

referem-se às consignações do mês de dezembro e 13º salário do ano de 2013, pagas em 

janeiro de 2014 e a quantia de R$ 383,35 que trata da consignação de INSS de serviço de 

terceiros, foi baixada erroneamente na Conta Contábil 218810102001 – INSS servidores. 

Portanto, a quantia paga referente às contribuições consignadas do exercício  de 2014 

resultam em R$ 29.236,19. 

 

A diferença entre as contribuições consignadas (B) e as contribuições recolhidas (R$ 

29.236,19) do exercício de 2014 é de R$ 2.758,19, valor referente às consignações de 

dezembro de 2014 pagas em janeiro de 2015, conform e demonstrativo abaixo:  

 

Tabela: Contribuições previdenciárias – Servidor 

Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha de 

Pagamento 

31.814,38 

(B) Contribuições consignadas – Balanço Financeiro 31.814,38 

(C) Contribuições recolhidas – Balanço Financeiro 35.402,20 

(D) Diferença (A-C) – Valor -3.587,82 

(E) Diferença (D/A) – Percentual -35,24% 

 

● Análise  

 

Antes de proceder à análise, cabe observar que a tabela demonstrada pela gestora 

responsável apresenta-se inconsistente e divergente das informações prestadas pela 

própria, entretanto, tal fato não culminou em prejuízo na análise, uma vez que os 

cálculos realizados nesta manifestação tiveram como base as declarações e os novos 

documentos inseridos aos autos pela gestora responsável.  

 

De pronto, verifica-se que a inconsistência apontada em comento impactou no cálculo 

das contribuições previdenciárias dos servidores, evidenciado na Tabela 05 do RT 

18/2016, a seguir reproduzida: 

 

Tabela 05: Contribuições previdenciárias – servidor                                                             Em R$ 1,00 

Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento 26.177,48 

(B) Contribuições consignadas – Balanço Financeiro 31.814,38 
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(C) Contribuições recolhidas – Balanço Financeiro 35.402,20 

(D) Diferença (A – C) – Valor -9.224,72 

(E) Diferença (D / A) – Percentual -35,24% 

Fonte: Processo TC 3858/2015 - Prestação de Contas Anual/2014. 

 

De acordo com a tabela em tela, elaborada quando da análise técnica inicial, fora 

repassado ao INSS valor superior ao devido, perfazendo o percentual de 35,24% do 

valor total devido.  

 

Conquanto, levando em consideração as justificativas prestadas e a nova 

documentação encaminhada, tem-se que o valor total das contribuições 

previdenciárias retidas dos servidores do Fundo no exercício sob análise fora de              

R$ 31.814,38 (fls. 118), sendo este o valor consignado no Balanço Financeiro - 

BALFIN.  

 

Quanto às contribuições recolhidas, do total de R$ 35.402,20, de acordo com a 

gestora responsável, o valor de R$ 5.782,66 refere-se às consignações do mês de 

dezembro e 13º salário do exercício de 2013 pagas em janeiro de 2014, enquanto 

que o valor de R$ 383,35 refere-se a INSS de serviço de terceiros, lançado 

equivocadamente na conta contábil relativa ao INSS de servidores.  

 

Desta feita, o valor das contribuições recolhidas concernentes tão somente às 

contribuições dos servidores do Fundo no exercício de 2014 fora de R$ 29.236,19.  

 

Ante a documentação encaminhada e as justificativas prestadas, tem-se um novo 

cálculo concernente às contribuições previdenciárias dos servidores do Fundo, 

conforme segue: 

 

Contribuições previdenciárias – servidor                                                                  Em R$ 1,00 

Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições retidas – novo Resumo Anual da Folha de Pagamento  31.814,38 

(B) Contribuições consignadas – Balanço Financeiro 31.814,38 

(C) Contribuições recolhidas – Balanço Financeiro 29.236,19 

(D) Diferença (A – C) – Valor 2.578,19 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 8,10% 

Fonte: Processo TC 3858/2015 - Prestação de Contas Anual/2014. 

 

Quanto ao valor remanescente de R$ 2.578,19, de acordo com a gestora 

responsável, tal valor refere-se às consignações de dezembro de 2014, pagas em 

janeiro do exercício subsequente.   

 

Destarte, considerando que de acordo com as justificativas prestadas e a nova 

documentação encaminhada pela gestora responsável, os valores previdenciários 

retidos dos servidores do Fundo foram recolhidos ao RGPS, opina-se pelo 

afastamento deste indicativo de irregularidade .  

 

2.2 Divergência entre os valores de contribuições previdenciárias totais 

devidas/retidas registrados no Resumo da Folha de Pagamento (FOLRPP) e os 

valores de contribuições previdenciárias totais recolhidas/pagos registrados no 

BALEXO e BALFIN (Item 4.1.2.1 da ITI 234/2016) 

Base Normativa: Artigos 85, 101 e 105 da Lei Federal 4.320/1964; Anexo 03, item 

32, da IN 28/2013. 
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O indicativo de irregularidade em tela fora apontado no RT 18/2016 conforme segue:  

 
Os valores registrados nos demonstrativos contábeis (Balanço da Execução Orçamentária 

– BALEXO e Balanço Financeiro – BALFIN) não conferem com os valores registrados no 

Resumo da Folha de Pagamento (FOLRPP), como demonstra o quadro 1. 

 

A Unidade gestora registrou o valor pago de R$ 40.277,54 no BALEXO, enquanto constava 

o valor devido de R$58.361,43 no FOLRPP, gerando a diferença de R$18.083,89. Quanto 

ao servidor, o Resumo da Folha (FOLRPP) registrou o valor retido de R$15.647,14, sendo 

divergente do valor pago de R$17.530,67 registrado no Balanço Financeiro (BALFIN), 

resultando na diferença de -R$1.883,53. 

 

Diante do exposto, faz-se necessário que o Responsável encaminhe as justificativas e/ou 

documentação que entender como necessárias ao esclarecimento e comprovação da 

situação encontrada. 

 

● Das justificativas prestadas em face da sustentação oral, relativas às 

contribuições previdenciárias da unidade gestora devidas ao regime próprio de 

previdência social 

 

Na documentação inserida pela gestora responsável em face de sua sustentação 

oral, quanto às contribuições previdenciárias dos servidores do Fundo, constam as 

seguintes justificativas: 

 

Consta dizer que o Resumo Geral de Folha de Pagamento (FOLRPP), apresentado na 

prestação de contas do referido exercício, contém dados equivocados quanto à base de 

cálculo para apuração dos valores a título de contribuição previdenciária.  

 

Referente aos valores de contribuição patronal deve-se reconhecer os valores retificados, 

conforme relatório anexado. O valor das contribuições devidas no ano exercício de 2014 é 

de R$ 42.002,38. 

 

No exercício de 2014 o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de 

Boa Esperança – IPASBE teve 14,00% como alíquota de contribuição previdenciária do 

ente. Além desta alíquota o município contribuía com custeio complementar de 16,00% de 

fevereiro a agosto (Lei nº 1.516/2013) e 8,00% de setembro a dezembro (Lei 1.549/2014), 

portanto, o valor contribuição patronal, conforme base de cálculo correta resulta em um 

montante de R$ 42.002,38. 

 

No mês de outubro foi registrado como Obrigações Patronais Intra orçamentárias o valor de 

R$ 777,02, porém, tal lançamento refere-se a uma obrigação patronal devida ao INSS e 

efetivamente recolhida ao credor em 10/11/2014. 

 

Portanto o valor a se considerar como contribuição devida para pagamento é de R$ 

42.796,68.  

 

Diferença de R$ 3.296,16 é referente a contribuição do mês de dezembro de 2014 vincenda 

20/01/2015 e foi processada com restos a pagar, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela: Contribuições previdenciárias – Unidade Gestora           Em R$ 1,00 

Regime Geral de Previdência Social 

(A) Contribuições devidas – Resumo 

Anual da Folha de Pagamento 

42.796,68 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete 

da Execução Orçamentária 

42.796,68 

(C) Contribuições pagas – Balancete da 39.500,52 
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Execução Orçamentária 

(D) Diferença (A-C) – Valor 3.296,16 

(E) Diferença (D-A) – Percentual 7,70% 

 

● Análise  

 

Inicialmente, há que se registrar que a inconsistência apontada em comento impactou 

no cálculo das contribuições previdenciárias patronais evidenciado na Tabela 07 do 

RT 18/2016, a seguir reproduzida: 

 

Tabela 07: Contribuições previdenciárias – unidade gestora                                                Em R$ 1,00 

Regime Próprio de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento* 58.361,43 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução Orçamentária 43.573,70 

(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária 40.277,54 

(D) Diferença (A – C) – Valor 18.083,89 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 30,98% 

 Fonte: Processo TC 3858/2015 - Prestação de Contas Anual/2014 

*(Base de cálculo 194.538,10*30% = 58.361,43) 

 

Após regular citação, a gestora responsável encaminhou nova documentação 

indicando que o valor da contribuição previdenciária devida pelo Fundo montava em 

R$ 42.002,38 (fls. 137).   

 

A gestora responsável informa que fora lançado o valor de R$ 777,02 como 

obrigações patronais intraorçamentárias, quando, na realidade, tal valor refere-se à 

obrigação perante o INSS.  

 

De acordo com as justificativas prestadas e documentação encaminhada, tem-se o 

seguinte cálculo relativo às contribuições previdenciárias do Fundo:  

 

Contribuições previdenciárias – unidade gestora                                                                 Em R$ 1,00 

Regime Próprio de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento* 42.002,38 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução Orçamentária 42.796,68 

(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária 39.500,52 

(D) Diferença (A – C) – Valor 2.501,86 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 5,96% 

Fonte: Processo TC 3858/2015 - Prestação de Contas Anual/2014 

 

A diferença a ser repassada ao RPPS refere-se, como a própria gestora responsável 

informou, às contribuições previdenciárias relativas ao mês de dezembro de 2014 

inscritas em restos a pagar, conforme se verifica na relação de restos a pagar – 

DEMRAP encaminhada.  

 

Considerando que as contribuições devidas pelo Fundo foram pagas ao RPPS, 

opina-se pelo afastamento deste indicativo de irregularidade.  

 

● Das justificativas prestadas em face da sustentação oral, relativas às 

contribuições previdenciárias recolhidas dos servidores do fundo devidas ao 

regime próprio de previdência social 
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De pronto, há que se registrar que a inconsistência apontada em comento impactou 

no cálculo das contribuições previdenciárias dos servidores do Fundo evidenciado na 

Tabela 08 do RT 18/2016, a seguir reproduzida: 

 

Tabela 08: Contribuições previdenciárias – servidor                                                           Em R$ 1,00 

Regime Próprio de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento 15.647,14 

(B) Contribuições consignadas – Balanço Financeiro 17.724,18 

(C) Contribuições recolhidas – Balanço Financeiro 17.530,67 

(D) Diferença (A – C) – Valor -1.883,53 

(E) Diferença (D / A) – Percentual -12,04% 

Fonte: Processo TC 3858/2015 - Prestação de Contas Anual/2014 

 

Na documentação inserida pela gestora responsável em face de sua sustentação 

oral, quanto às contribuições previdenciárias dos servidores do Fundo, constam as 

seguintes justificativas: 

 

O valor utilizado como retido foi de R$ 15.647,14, entretanto, foi levado apenas em 

consideração a verba IPASBE e não somou-se a ela a verba IPASBE s/ férias, o que 

geraria um valor consignado de R$ 17.724,18. 

 

A diferença apresentada entre o valor retido e o valor pago é de R$ 193,51, quantia 

referente ao mês de dezembro de 2014 que foi registrada como resto a pagar processado e 

devidamente paga em 24/02/2015, conform e demonstrado abaixo: 

 

Tabela: Contribuições previdenciárias – Servidor                                      Em R$ 1,00 

Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha de 

Pagamento 

17.724,18 

(B) Contribuições consignadas – Balanço Financeiro 17.724,18 

(C) Contribuições recolhidas – Balanço Financeiro 17.530,67 

(D) Diferença (A–C) – Valor 193,51 

(E) Diferença (D/A) – Percentual 1,09% 

 

Compulsando a nova documentação encaminhada e o balanço financeiro - BALFIN, 

verifica-se que os valores relativos às contribuições retidas, consignadas e recolhidas 

dos servidores do Fundo convergem com os valores informados pela gestora 

responsável.  

 

Quanto ao valor remanescente de R$ 193,51, compulsando o demonstrativo da dívida 

flutuante - DEMDFL_4 do exercício de 2015, verifica-se que tal valor fora recolhido 

naquele exercício financeiro.  

 

Considerando que o montante relativo às contribuições previdenciárias dos servidores 

fora recolhido ao RPPS; 

 

Opina-se pelo afastamento deste indicativo de irregularidade .   

 

2.3 Não comprovação dos saldos registrados no Balanço Patrimonial através 

dos inventários anuais de bens móveis (Item 4.3.1 – A da ITI 234/2016) 

Base Normativa: artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64; artigo 4º da IN TC 28/2013. 

 

O indicativo de irregularidade referente ao item 4.3.1 do RT 18/2016, concernente aos 

bens móveis e imóveis do Fundo, fora apontado da seguinte forma: 
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O Balanço Patrimonial registrou os saldos de bens móveis e bens imóveis os valores, 

respectivamente, de R$ 220.277,57 e R$ 521.411,14. Entretanto, esses valores não foram 

comprovados através do inventário, como estabelece a Lei 4.320/64 e a IN 28/2013. 

 

Assim, faz-se necessário que o gestor seja citado a encaminhar o respectivo inventário, 

detalhando os valores constantes na Tabela 6, que tem como fonte os montantes 

registrados na contabilidade, e caso haja divergência, encaminhe justificativas e 

documentos comprovando os ajustes realizados. 

 

Na ITI 234/2016, a impropriedade apontada relativa ao item 4.3.1 do RT 18/2016 fora 

segregada nos itens 4.3.1 – A, referente à impropriedade relativa ao registro de  bens 

móveis, e 4.3.1 – B, referente à impropriedade relativa ao registro de bens imóveis, 

conquanto, em relação aos respectivos inventários, em sua sus tentação oral, a 

defendente declarou: 

 
Quanto ao balanço patrimonial dos bens móveis e imóveis do Município, em virtude da crise 

financeira que assolou todo o país, optou em realizar o levantamento e avaliação do 

patrimônio sem a contratação de empresa para realização do serviço. Por tal motivo, no 

final do ano de 2014, não enviamos os inventários de bens móveis e imóveis porque a 

comissão de servidores ainda não havia terminado os trabalhos de levantamento físico. 

Reconhecemos que houve um atraso enorme em  concluir os trabalhos e, somente em 

31/12/2016, foram devidamente encerrados, tal atraso se deu pela complexidade, 

peculiaridade de itens em pode do Fundo Municipal de Assistência Social de Boa 

Esperança. Buscando sanar o item em questão, e corrigir possíveis divergências entre o 

patrimônio físico e o registrado pelos sistemas de informática que utilizamos, procedemos 

com um levantamento completo em todos os bens móveis e imóveis, para que na prestação 

de contas do final de 2016 fosse entregue com a real composição patrimonial desse Fundo. 

Como resultado dos trabalhos realizados, encaminhamos relatórios contendo todas as 

informações, e que os mesmos refletem a realidade patrimonial do Fundo Municipal de 

Assistência Social de Boa Esperança, até a data de 31/12/2016. Portanto, conforme 

esclarecido e comprovado da análise sistemática de todos os documentos que 

acompanham este esclarecimento, ficou claramente comprovado que a Comissão de 

Inventário Patrimonial, nomeada pela Portaria n. 2.547/2015, realizou o inventário 

patrimonial do Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança e que, após a 

realização dos trabalhos em campo, eles foram transcritos para o sistema informatizado e 

passaram a refletir a real composição patrimonial do Fundo, e, por fim, pel os 

esclarecimentos acima mencionados, requer a vossas excelências sejam reconsideradas 

as conclusões do respeitado relatório técnico da doutra equipe de auditoria. 

 

Compulsando o balanço patrimonial – BALPAT do Fundo, verifica-se que o saldo de 

bens móveis fora registrado no mesmo, entretanto, não fora encaminhado o 

respectivo inventário corroborando com a informação constante no aludido balanço.  

 

De acordo com a gestora responsável, não fora enviado o inventário de bens móveis 

e imóveis porque a comissão de servidores responsável ainda não havia terminado o 

levantamento físico de tais bens, reconhecendo que houve um atraso excessivo na 

realização do feito.  

 

Em análise ao processo de prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência 

Social de Boa Esperança relativa ao exercício de 2016, verifica-se que o saldo de 

bens móveis evidenciado no balanço patrimonial – BALPAT pertencente àquele 

processo converge com o saldo de bens móveis constante no respectivo inventário – 

INVMO. 
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Destarte, persiste a irregularidade apontada , entretanto, há que se considerar que 

os levantamentos realizados pelos servidores do Fundo, mesmo que de forma 

morosa, culminaram na elaboração do inventário de bens móveis, cujo saldo apurado 

converge com o saldo de tais bens lançado no balanço patrimonial. 

 

2.4 Não comprovação dos saldos registrados no Balanço Patrimonial através 

dos inventários anuais de bens imóveis (Item 4.3.1 - B da ITI 234/2016-2) 

Base Normativa: artigos 94, 95 e 96 da Lei Federal 4.320/64; artigo 4º da IN TC 

28/2013. 

 

De igual forma ao ocorrido com os saldos dos bens móveis, também se verifica que o 

saldo dos bens imóveis fora registrado no balanço patrimonial – BALPAT, entretanto, 

não fora encaminhado o respectivo inventário corroborando com a informação 

constante no aludido balanço.  

 

Conforme já assinalado, de acordo com a gestora responsável, não fora enviado o 

inventário de bens móveis e imóveis porque a comissão de servidores responsável 

ainda não havia terminado o levantamento físico de tais bens, reconhecendo que 

houve um atraso excessivo na realização do feito.  

 

Em análise ao processo de prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência 

Social de Boa Esperança relativa ao exercício de 2016, verifica-se que o saldo de 

bens imóveis evidenciado no balanço patrimonial – BALPAT converge com o saldo de 

bens móveis constante no respectivo inventário – INVIMO. 

 

Destarte, persiste a irregularidade apontada , entretanto, há que se considerar que 

os levantamentos realizados pelos servidores do Fundo, mesmo que de forma 

morosa, culminaram na elaboração do inventário de bens imóveis, cujo saldo apurado 

converge com o saldo de tais bens lançado no balanço patrimonial.  

 

3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  

 

Em face da análise realizada, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de 

Contas julgue REGULARES COM RESSALVAS as contas da Sra. Inez Gaigher 

Milanese Vidal, na função de ordenadora de despesas do Fundo Municipal de 

Assistência Social de Boa Esperança no exercício de 2014, na forma do artigo 84, 

inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012. 

Em tempo, com fundamento no artigo 1º, inciso XVI, da Lei Complementar Estadual 

621/2012 c/c o artigo 329, §7º do RITCEES, que seja determinado ao atual gestor, ou 

quem venha a sucedê-lo, que proceda ao encaminhamento dos inventários de bens 

móveis e imóveis quando da apresentação de sua prestação de contas no intuito de 

se comprovar os saldos de tais bens evidenciados nos balanços do Fundo.  

 

Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, 

VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto 

à apreciação. 

 

Em 24 de janeiro de 2018. 

 

MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Conselheira Substituta 
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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 pela relatora, por: 

 

1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de Contas Anual do FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOA ESPERANÇA, referente ao 

exercício de 2014, sob a responsabilidade da senhora INEZ GAIGHER MILANESE 

VIDAL, dando-lhe quitação. 

 

1.2. DETERMINAR ao atual gestor que proceda ao encaminhamento dos inventários 

de bens móveis e imóveis quando da apresentação de sua prestação de contas no 

intuito de se comprovar os saldos de tais bens evidenciados nos balanços do Fundo.   

 

1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado. 

 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da 1° Câmara  

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiro presente: e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Presidente).  

4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas (Relatora - 

Convocada) e Marco Antonio da Silva (Em substituição). 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Presidente  

 

CONSELHEIRA  CONVOCADA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Relatora 
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CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição  

 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

                          LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

                         Secretária-Adjunta das Sessões  
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