
 

  

 

 

Acórdão 00632/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA 

 

Processo:        04127/2018-9 

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador 

Exercício:        2017 

UG:                   FMSBE - Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança 

Relator:            Sebastião Carlos Ranna de Macedo 

Responsável:   WAGNEY GOMES CAMARA 

                         

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 – 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA – CONTAS 

REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR 

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO  

 

1 RELATÓRIO 

 

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde 

de Bom Jesus do Norte referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor 

Wagney Gomes Camara. 

Inicialmente, a análise técnica formalizada pela área técnica no Relatório Técnico 

673/2018 registrou indicativos de irregularidades, que foram consubstanciados na 

Instrução Técnica Inicial 07/2019, com sugestão de citação dos responsáveis para 

apresentação de justificativas ou documentos que entendessem necessários, o que foi 

realizado mediante a Decisão SEGEX 08/2019. 
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Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas justificativas 

(Defesa/Justificativa 305/2018 e Peças Complementares 5834 e 5835/2019). 

Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual 

elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 1059/2019, opinando pela regularidade das 

contas em razão do afastamento dos indícios de irregularidades apontados. 

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do 

Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério 

Público de Contas 1470/2019). 

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 1059/2019, abaixo transcrita: 

 

2 ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADOS  AO TERMO DE 

CITAÇÃO 8/2019-9. 
 
2.1 Contabilização (registro) a maior das contribuições previdenciárias (Patronal) 

do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). (ITEM 3.4.1 DO RTC 673/2018-1). 
 
Base legal: art. 40 e 195, I, da Constituição Federal. 

 
De acordo com o item 3.4.1 Relatório Técnico Contábil RTC 673/2018-1, 
 
 
Tabela 15) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora                           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 
254.636,10 254.636,10 235.289,58 164.982,27 154,34 142,62 
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Regime Geral de 

Previdência Social 347.528,67 347.528,67 321.027,91 347.547,34 99,99 92,37 

Totais 602.164,77 602.164,77 556.317,49 512.529,61 117,49 108,54 

Fonte: Processo TC 04127/2018-9 - Prestação de Contas Anual/2017 
 

 

[...] 
 

 

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 154,34% dos valores devidos, sendo 

considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas. Já 
os valores pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, 
representaram 142,62% dos valores devidos, sendo considerados como passíveis 

de justificativas, para fins de análise das contas. 
 
 

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (PROTOCOLO N. 03515/2019-8) 
 
Diante desse item, foi apresentada a seguinte argumentação: 

 
Quanto ao achado descrito anteriormente e com o intuito de demonstrar que não há 
impropriedade neste item, passamos a realizar as elucidações pertinentes, a fim de 

demonstrar a boa-fé deste que subscreve. 
Ao analisarmos o arquivo “FOLRPP.xml” enviado junto a PCA de 2017, 
encontramos o valor correto apurado a título de contribuição previdenciárias do 

RPPS (parte patronal) é de R$ 244.516,33, diferente do valor de R$ 164.982,27 
apresentado na Instrução Técnica Inicial 673/2018-1. A fim de ratificar tal afirmação 
segue anexo o Resumo Geral dos Valores da Folha. 

Vale destacar que o valor de R$ 254.636,10, registrado pela unidade gestora 
(empenhado e liquidado), apresentados na tabela 15 do Relatório Técnico Inicial 
673/2018-1, diverge do valor de R$ 244.516,33, apresentado no Resumo Geral dos 

Valores da Folha. Tal divergência, a quantia de R$ 10.121,49, refere-se aos 
registros de obrigações patronais geradas sobre folha de pagamento dos 
servidores afastado por licença médica durante o ano de 2017 (em anexo). A 

divergência ocorre em função de tal informação não é evidenciada no arquivo 
“FOLRPP.xml” uma vez que o cálculo da obrigação devida não realizada via folha 
de pagamento e sim pelo próprio IPASBE – Insit. Prev. E Assis. Servidores do 

Município de Boa Esperança. 
Desta forma acreditamos que a divergência apontada no arquivo “FOLRPP.xml”, 
tenha acontecido em virtude de uma falha na forma em que o mesmo foi anexado 

na PCA e erroneamente enviado na Prestação de Contas Anual.  
 
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

 
Conforme transcrito, o citado defende o argumento de que o total relativo às contribuições 
patronais devidas ao RPPS em 2017, considerado pela Tabela 15, não estaria correto, 

afirmando ter encontrado o valor de R$ 244.516,33 ao analisar o Resumo da Folha de 
Pagamentos (arquivo FOLRPP), encaminhado junto à presente PCA/2017.  
 

Diante disso, vale reproduzir o conteúdo do referido arquivo: 
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Note-se que o somatório das contribuições patronais aos Fundos Financeiro e 
Previdenciário, nos respectivos totais de R$ 119.866,55 e R$ 45.115,72, de fato, é de 
R$ 164.982,27, como inicialmente apurado na Tabela 15. 

 
Portanto, a alegação de que se obtém o valor de R$ 244.516,33 a partir do 
arquivo FOLRPP, homologado via sistema CidadES em 03/04/2018, não se sustenta.  

 
Por outro lado, com fito de provar que seria esse o valor correto das contribuições 
patronais devidas ao RPPS no período que ora se analisa, foi trazida nessa fase de 

justificativas cópia de documento não estruturado, intitulado “Resumo Geral dos Valores 
da Folha”, relativo ao período de 01 a 12/2017, com as seguintes informações:  

 

 

[...] 

 

 
Pois bem, com a apresentação desse documento trazendo informação distinta da 

inicialmente fornecida quando às contribuições patronais devidas ao RPPS, segue novo 
confronto com os registros contábeis relativos às respectivas liquidações:  
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Tabela 15-A) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora               Em R$ 1,00 
 

Regime de 
Previdência 

Empenhado 
(A) 

Liquidado 
(B) 

Pago/ 

Cancelado 
(C) 

Folha de 

Pagamentos 
(D) 

% 

Registrado 
(B/D*100) 

RGPS 254.636,10 254.636,10 235.289,58 244.516,33 104,14 

Totais 254.636,10 254.636,10 235.289,58 244.516,33 104,14 

Fonte: Processo TC 04127/2018-9 - Prestação de Contas Anual/2017 
 

Portanto, uma vez que a diferença inicialmente detectada foi reduzida a níveis aceitáveis 
para fins de análise das contas, sugere-se que seja considerado sanado o indicativo 
de 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 673/2018-1). 
 

Base legal: art. 40 e 195, I, da Constituição Federal. 
 
De acordo com o item 3.4.1 Relatório Técnico Contábil RTC 673/2018-1, 

 

Tabela 15) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora                            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 
254.636,10 254.636,10 235.289,58 164.982,27 154,34 142,62 

Regime Geral de 

Previdência Social 347.528,67 347.528,67 321.027,91 347.547,34 99,99 92,37 

Totais 602.164,77 602.164,77 556.317,49 512.529,61 117,49 108,54 

Fonte: Processo TC 04127/2018-9 - Prestação de Contas Anual/2017 
 

 
[...] 

 
 

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 154,34% dos valores devidos, sendo 
considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas. Já 

os valores pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, 
representaram 142,62% dos valores devidos, sendo considerados como passíveis 
de justificativas, para fins de análise das contas. 

 
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (PROTOCOLO N. 03515/2019-8) 
 

O presente indicativo de irregularidade foi tratado pela defesa em conjunto com o anterior, 
já tendo sido as justificativas transcritas conforme item 2.1 desta instrução.  
 

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 
 
Conforme já exposto no item 2.1 desta instrução, uma vez que foi apresentado 

documento trazendo informação distinta da inicialmente fornecida quando às 
contribuições patronais devidas ao RPPS, segue novo confronto com os registros 
contábeis relativos aos respectivos pagamentos: 

 

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

Regime de Empenhado Liquidado Pago/ Folha de % 
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Previdência (A) (B) Cancelado 

(C) 

Pagamentos 

(D) 

Pago 

(C/D*100) 

RGPS 254.636,10 254.636,10 235.289,58 244.516,33 96,23 

Totais 254.636,10 254.636,10 235.289,58 244.516,33 96,23 

Fonte: Processo TC 04127/2018-9 - Prestação de Contas Anual/2017 

 

Portanto, tendo sido a diferença inicialmente detectada reduzida a níveis aceitáveis para 
fins de análise das contas, sugere-se que seja considerado sanado o indicativo de 
irregularidade. 

 

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 

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: 

1.1. JULGAR REGULARES as contas do senhor Wagney Gomes Camara frente ao 

Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança no exercício de 2017, na forma do inciso 

I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012; 

1.2. Dar plena QUITAÇÃO ao responsável, nos termos do artigo 85 da Lei 

Complementar 621/2012; 

1.3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado. 
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2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 22/05/2019 – 15ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara. 

4. Especificação do quórum: 

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

Farias Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha. 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

Fui presente:   

PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Secretária-adjunta das sessões 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 99B1D-47D09-6C474


		2019-07-18T15:25:54-0300


		2019-07-18T15:51:48-0300


		2019-07-18T17:34:15-0300


		2019-07-22T13:45:29-0300


		2019-07-30T14:18:30-0300




