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1. INTRODUÇÃO 

A Prestação de Contas Anual (PCA), objeto de apreciação nestes autos, reflete a 

atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas. 

Atendendo às disposições contidas no art. 135 do Regimento Interno do Tribunal de 

Contas do Espírito Santo e na Instrução Normativa 43/2017, a Prestação de Contas 

Anual (PCA) é composta pelas demonstrações contábeis e demais peças e 

documentos que integram a referida PCA, constituindo-se nas contas do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva. 

As contas ora apresentadas e os processos conexos e/ou continentes apensados 

foram objeto de análise pelo Auditor de Controle Externo que subscreve o presente 

Relatório Técnico Contábil (RTC), com vistas ao julgamento das contas de gestão do 

responsável. 

Considerando o resultado da análise do processo sob apreciação, tem-se a evidenciar 

o que segue: 

 

2. FORMALIZAÇÃO 

2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO 

Considerando que a prestação de contas foi entregue em 30/04/2020, via sistema 

CidadES, verifica-se que a unidade gestora observou o prazo limite de 15/06/2020, 

definido em instrumento normativo aplicável. 

Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 71, inciso III, da 

Constituição Estadual e art. 168 do Regimento Interno do TCEES, o prazo para 

julgamento das contas encerra-se em 31/12/2021. 
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2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

Constata-se que os arquivos que compõem a prestação de contas foram assinados 

eletronicamente pelo gestor responsável por seu encaminhamento, pelo responsável 

técnico pela contabilidade e pelo responsável pelo controle interno, quando for o caso. 

 

3. GESTÃO PÚBLICA 

3.1 PONTOS DE CONTROLE E JUSTIFICATIVAS PRÉVIAS 

Com base em controles predefinidos no sistema CidadES, seguem relação de pontos 

de controle e respectivas justificativas prévias: 

Tabela 1) Relação de Pontos de Controle x Justificativas Prévias 

Ponto de Controle Mensagem Justificativa Prévia 

Balanço Financeiro 

No Balanço Financeiro (BALFIN) há 
divergência no código BFI.G059 entre 
o valor informado na PCA 595.400,91 
e o valor calculado com base nas 
PCMs 0,00. 
 
 

[*******] 

Balanço Financeiro 

No Balanço Financeiro (BALFIN) há 
divergência no código BFI.C075 entre 
o valor informado na PCA 0,00 e o 
valor calculado com base nas PCMs 
12.791,21. 
 
 

[*******] 

Balanço Financeiro 

No Balanço Financeiro (BALFIN) há 
divergência no código BFI.G075 entre 
o valor informado na PCA 0,00 e o 
valor calculado com base nas PCMs 
12.791,21. 
 
 

[*******] 

Balanço Financeiro 

No Balanço Financeiro (BALFIN) há 
divergência no código BFI.D075 entre 
o valor informado na PCA 0,00 e o 
valor calculado com base nas PCMs 
288,12. 
 
 

[*******] 

Balanço Financeiro 

No Balanço Financeiro (BALFIN) há 
divergência no código BFI.H075 entre 
o valor informado na PCA 0,00 e o 
valor calculado com base nas PCMs 
12.791,21. 
 
 

[*******] 

Fonte: Sistema CidadES - Prestação de Contas Anual/2019 

As inconsistências apresentadas na Tabela 01 acima, verificadas entre os balanços 

apresentados (XML) na PCA de 2019 e os valores derivados da PCM do mesmo 
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período, se relacionam com a opção dada no sistema CidadES, neste exercício 

(2019), de adoção dos balanços anuais gerados a partir dos dados constantes das 

PCM encaminhadas no decorrer do referido exercício.  

Dessa forma, sugere-se RECOMENDAR a(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

João Neiva, na pessoa de seu atual gestor, que adote providências administrativas 

cabíveis junto ao setor de contabilidade visando a parametrização do seu sistema 

contábil de forma a garantir que dados contábeis, encaminhados ao TCEES no 

formato de remessas mensais (PCM), não venham a sofrer alterações ou 

modificações posteriores, passando a adotar mecanismos de fechamento mensal e 

ajustes contábeis necessários dentro dos períodos ainda abertos, conforme a boa 

prática contábil e definições constantes das normas de contabilidade aplicadas ao 

setor público. 

 

3.2 ANÁLISE DE CONSISTÊNCIAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

Por meio do Sistema CidadES, segundo os pontos de controle predefinidos, foi 

realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e 

evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e 

Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir.  

3.2.1 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação 

aos restos a pagar não processados 

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar não processados (exercício 

atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa 

empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no Balanço 

Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 2) Restos a Pagar não Processados 

Balanço Financeiro (a) 80.098,30  

Balanço Orçamentário (b) 80.098,30 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 
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Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 

contábeis. 

 

3.2.2 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação 

aos restos a pagar processados 

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar processados (exercício atual), 

informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada 

subtraído o total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme 

demonstrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 3) Restos a Pagar Processados 

Balanço Financeiro (a) 4.740,46  

Balanço Orçamentário (b) 4.740,46 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 

contábeis. 

 

3.2.3 Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de Contingência 

informada no Balanço Orçamentário 

Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar 101/2000; art. 5º da Portaria MOG 

42/1999; art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001 

Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve 

execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”: 

Tabela 4) Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência 

Despesas Empenhadas 0,00 

Despesas Liquidada 0,00 
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Despesas Paga 0,00 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 - BALANCORR 

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da 

Reserva de Contingência. 

 

3.2.4  Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do RPPS 

informada no Balancete da Execução Orçamentária da Despesa 

Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001 

Verificou-se, com base nas informações do Balancete da Execução Orçamentária da 

Despesa (BALEXOD), se houve execução de despesa orçamentária na dotação 

“Reserva do RPPS”: 

 

Tabela 5) Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS 

Despesas Empenhadas 0,00 

Despesas Liquidada 0,00 

Despesas Paga 0,00 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 - BALANCORR 

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da 

Reserva do RPPS. 

 

3.2.5 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação 

à receita orçamentária  

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informado no Balanço 

Financeiro deve ser igual ao total da receita orçamentária informado no Balanço 

Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 6) Total da Receita Orçamentária 

Balanço Financeiro (a) 3.063.242,45  
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Balanço Orçamentário (b) 3.063.242,45 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 

contábeis. 

 

3.2.6 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação 

à despesa orçamentária 

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informado no 

Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa orçamentária informado no 

Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 7) Total da Despesa Orçamentária 

Balanço Financeiro (a) 2.324.172,78 

Balanço Orçamentário (b) 2.324.172,78 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 

contábeis. 

 

3.2.7 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao 

saldo do exercício anterior da conta Caixa e Equivalentes de Caixa 

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior) 

informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial 

(coluna exercício anterior), conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 8) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior) 

8/21Produzido em fase anterior ao julgamento

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 7C482-FF6FF-EF498



 

 

Balanço Financeiro (a) 270.399,17  

Balanço Patrimonial (b) 270.399,17 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 

contábeis. 

 

3.2.8 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao 

saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa 

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual) 

informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial 

(coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 9) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual) 

Balanço Financeiro (a) 432.246,33  

Balanço Patrimonial (b) 432.246,33 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 

contábeis. 

 

3.2.9 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço 

Patrimonial em relação ao resultado patrimonial 

Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações 

Patrimoniais (DVP) deve ser igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do 

Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo: 
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Tabela 10) Resultado Patrimonial 

Exercício atual 

DVP (a) 223.751,24 

Balanço Patrimonial (b) 223.751,24 

Divergência (a-b) 0,00 

Exercício anterior 

DVP (a) -291.043,60 

Balanço Patrimonial (b) -291.043,60 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 

contábeis. 

 

3.2.10 Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores 

Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais aos saldos credores, conforme 

demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 11) Comparativo dos saldos devedores e credores 

Saldos Devedores (a) = I + II 7.001.714,92 

Ativo (BALPAT) – I 4.058.005,52 

Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) - II 2.943.709,40 

Saldos Credores (b) = III – IV + V 7.001.714,92 

Passivo Total  = Passivo Exigível + Patrimônio Líquido  (BALPAT) – III 4.058.005,52 

Resultado Exercício (BALPAT) – IV 223.751,24 

Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V 3.167.460,64 

Divergência (c) = (a) - (b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 

Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas. 

 

3.2.11 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada  

Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964 
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Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser 

menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela 

abaixo: 

Tabela 12) Execução da Despesa Orçamentária  

Despesa Empenhada (a) 2.324.172,78  

Dotação Atualizada (b) 4.752.040,80 

Execução da despesa em relação à dotação (a-b) -2.427.868,02 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 - BALORC 

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em 

valores superiores à dotação atualizada. 

 

3.3 DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS 

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua o Balanço Patrimonial, em seu 

Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), como “Demonstração 

contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da 

entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das 

contas de compensação1”. 

No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos 

que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de 

caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo 

operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam 

realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. 

Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem 

ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão 

compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela 

                                                           
 

 

1
 BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público: 

Aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 7. ed. Brasília: Secretaria do Tesouro 
Nacional, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2016. 
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entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das 

atividades. 

No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que 

tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da 

entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações 

que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. 

3.3.1 Confronto entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo bancário 

evidenciados no Termo de Verificação das Disponibilidades  

Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos dos demonstrativos 

encaminhados na prestação de contas em análise: 

Tabela 13) Análise das Disponibilidades                                                          Em R$ 1,00 

TVDISP 
EXTRATO 
AUTOM. 

Banco Ag. Conta 
Tipo 

Conta 
1
  

Compl. 
Conta  

Fonte 
Saldo 

Contábil 
(a) 

Saldo 
Bancário 

Saldo 
Bancário 

Conciliado 
(b) 

Difer. 
(b-a) 

Saldo 
Bancário 
Recebido 

021 173 2756532 1 23 
1 - 001 
- 0000 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

021 173 2756532 2 030 
1 - 001 
- 0000 

81.217,7
5 

81.217,7
5 

81.217,75 0,00 81.217,75 

021 173 333329 1 2 
1 - 001 
- 0000 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

021 173 333329 2 031 
1 - 001 
- 0000 

41.702,6
9 

41.702,6
9 

41.702,69 0,00 41.702,69 

104 1114 
0000000
53009 

3 17 
1 - 001 
- 0000 

300.303,
29 

300.303,
29 

300.303,29 0,00 
Não há 
convênio 

104 1114 
0060000

0005 
1 1 

1 - 001 
- 0000 

0,00 0,00 0,00 0,00 
Não há 
convênio 

104 1114 151 1 16 
1 - 001 
- 0000 

0,00 0,00 0,00 0,00 
Não há 
convênio 

104 1114 160 1 21 
1 - 001 
- 0000 

0,00 0,00 0,00 0,00 
Não há 
convênio 

104 1114 164 1 22 
1 - 001 
- 0000 

0,00 0,00 0,00 0,00 
Não há 
convênio 

104 11142 
0060000

0005 
2 3 

1 - 001 
- 0000 

9.022,60 9.022,60 9.022,60 0,00 
Não há 
convênio 

TOTAL 
432.246,

33 
432.246,

33 
432.246,33 0,00 - 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 - TVDISP 
Nota 1 - Conforme Anexo III da IN 43/2017, os tipos de contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta Aplicação – 3 – Conta 
Poupança 

 
 
Tabela 14)  Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)                               Em R$ 1,00 

Contas Contábeis 
Balanço Patrimonial  

(a) 
TVDISP 

(b) 
Diferença 

(a-b) 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
(1.1.1.0.0.00.00) 

432.246,33 432.246,33 0,00 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 
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Da conciliação entre os registros constantes dos extratos bancários e contábeis, no 

encerramento do exercício financeiro de 2019, relativos às disponibilidades 

financeiras em conta corrente/aplicação, verifica-se que as demonstrações contábeis 

refletem adequadamente os saldos constantes dos extratos bancários. 

 

3.3.2 Análise entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos 

inventários de bens 

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores 

demonstrados nas contas de estoques e 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 31/12/2019: 

Tabela 15) Estoques, Imobilizados e Intangíveis                                                     Em R$ 1,00 

Descrição 
Balanço Patrimonial  

(a) 
Inventário 

(b) 
Diferença 

(a-b) 
Estoques 348.373,81 348.373,81 0,00 

Bens Móveis 1.670.822,28 1.670.822,28 0,00 

Bens Imóveis 1.353.096,76 1.353.096,76 0,00 

Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 
 

Com base na tabela anterior, constata-se que os valores inventariados dos bens 

móveis, imóveis, intangíveis e em almoxarifado foram devidamente evidenciados em 

suas respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial. 

 

3.4 ANÁLISE DO RELATÓRIO E DO PARECER DO CONTROLE INTERNO 

Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigidos no §2º do 

art. 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012, no §4º do art. 135 do Regimento 

Interno do TCEES e na IN 43/2017, conclui-se pela aprovação das contas 

encaminhadas. 

As ressalvas foram tratadas em itens específicos desta análise dentro do escopo da 

prestação de contas anual. 
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3.5 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 16) Contribuições Previdenciárias – Patronal                     Em R$ 1,00 

Regime de 
Previdência 

BALEXOD (PCM) 
FOLRPP / 
FOLRGP 

% 
Registrado 
(B/D*100) 

% 
Pago 

(C/D*100) 
Empenhado 

(A) 
Liquidado 

(B) 
Pago 
(C) 

Devido 
(D) 

Regime Próprio de 
Previdência Social 

83.764,22 83.764,22 83.764,22 82.219,81 101,88 101,88 

Regime Geral de 
Previdência Social 

73.437,11 73.437,11 73.437,11 71.792,02 102,29 102,29 

Totais 157.201,33 157.201,33 157.201,33 154.011,83 102,07 102,07 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 

 

 

Tabela 17): Contribuições Previdenciárias – Servidor                                 Em R$ 1,00 

Regime de Previdência 

DEMCSE 
FOLRPP / 
FOLRGP % 

Registrado 
(A/CX100) 

% 
Recolhido 
(B/Cx100) 

Valores 
Retidos 

(A)  

Valores 
Recolhidos 

(B) 

Devido 
(C) 

Regime Próprio de Previdência 
Social 

40.816,43 40.816,43 40.816,43 100,00 100,00 

Regime Geral de Previdência 
Social 

34.652,36 34.652,36 32.075,82 108,03 108,03 

Totais 75.468,79 75.468,79 72.892,25   

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 

 

3.5.1 Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 

3.5.1.1 Análise entre o valor liquidado das obrigações previdenciárias da Unidade 

Gestora e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos (RPPS) 

Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo 40 da CF de 1988. 

14/21Produzido em fase anterior ao julgamento

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 7C482-FF6FF-EF498



 

 

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 101,88% dos valores devidos, sendo 

considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas. 

 

3.5.1.2 Análise entre o valor pago de obrigações previdenciárias da Unidade Gestora 

e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos (RPPS) 

Base Normativa: artigo 40 da CF de 1988. 

Os valores pagos pela unidade gestora, em relação às contribuições previdenciárias 

do RPPS (parte patronal), no decorrer do exercício em análise, representaram 

101,88% dos valores devidos (informados no resumo anual da folha de pagamentos), 

sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas. 

3.5.1.3 Análise entre o valor retido das obrigações previdenciárias do servidor e o 

valor informado no resumo anual da folha de pagamentos (RPPS) 

Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo 40 da CF de 1988. 

Em relação às contribuições previdenciárias do RPPS (parte do servidor), observa-se, 

das tabelas acima, que os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer do 

exercício em análise, representaram 100,00% dos valores devidos, sendo 

considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.  

3.5.1.4 Análise entre o valor recolhido das obrigações previdenciárias do servidor e o 

valor informado no resumo anual da folha de pagamentos (RPPS) 

Base Normativa: artigo 40 da CF de 1988. 

Os valores recolhidos pela unidade gestora, referentes as contribuições 

previdenciárias do RPPS (parte do servidor), no decorrer do exercício em análise, 

representaram 100,00% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, 

para fins de análise das contas. 
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3.5.2 Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 

3.5.2.1 Análise entre o valor liquidado das obrigações previdenciárias da Unidade 

Gestora 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 

No que tange às contribuições previdenciárias do RGPS (parte patronal), verifica-se, 

das tabelas acima, que os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer do 

exercício em análise, representaram 102,29% dos valores devidos, sendo 

considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.  

3.5.2.2 Análise entre o valor pago de obrigações previdenciárias da Unidade Gestora 

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 pagos pela unidade gestora, em relação às contribuições previdenciárias 

do RGPS (parte patronal), no decorrer do exercício em análise, representaram 

102,29% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de 

análise das contas. 

3.5.2.3 Análise entre o valor retido 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 108,03% dos valores devidos, sendo 

considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.  

3.5.2.4 Análise entre o valor 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, 
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representaram 108,03% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, 

para fins de análise das contas. 

 

3.6 PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS  

No que se refere aos parcelamentos de débitos previdenciários, a análise técnico-

contábil limitou-se a avaliar se existem dívidas previdenciárias registradas no passivo 

permanente da unidade gestora, e se essas dívidas estão sendo pagas, tendo por 

base o estoque da dívida evidenciado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, a 

movimentação no exercício e o estoque da dívida no encerramento do exercício de 

referência da PCA. 

Com base nos valores demonstrados no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na 

Demonstração das Variações Patrimoniais, no Demonstrativo da Dívida Fundada e no 

Balanço Patrimonial do exercício em análise, avaliou-se o comportamento da dívida 

decorrente de parcelamentos previdenciários, do qual se constata que não consta 

parcelamento previdenciário. 

 

Tabela 18) Movimentação de Débitos Previdenciários                                           Em R$ 1,00 

Código 
Contábil 

Descrição 
Contábil 

Descrição 
Dívida 

Saldo 
Anterior 

Baixas no 
Exercício 

Reconhecimento 
de Dívidas no 

Exercício 

Saldo 
Final 

[*******] [*******] [*******] 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 - DEMDIFD 

 

3.7 ANÁLISE DA DÍVIDA ATIVA  

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) foi editada com o objetivo de garantir uma 

melhor gestão dos recursos públicos. Fundada na responsabilidade fiscal e na 

transparência pública, estabeleceu normas visando ao alcance do equilíbrio 

sustentável das contas públicas. 
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Dentre suas premissas, a lei impôs aos administradores públicos, além da 

limitação dos gastos, uma melhor gestão das receitas públicas, dentre as quais se 

destacam a instituição e efetiva arrecadação das receitas de competência do ente 

da federação. 

Nesse contexto e sob a ótica da gestão financeira a cargo dos ordenadores de 

despesas, avaliou-se, com base nas demonstrações contábeis e demais peças 

integrantes desta prestação de contas anual, se os atos de gestão praticados 

pelos gestores responsáveis, no decorrer do exercício em análise, evidenciam o 

exercício de ações voltadas para o cumprimento das determinações contidas na 

LRF, em especial, se a dívida ativa está sendo objeto de cobrança administrativa 

e/ou judicial. 

 

3.7.1 Análise entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do Balanço 

Patrimonial (BALPAT) e do Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT) 

Nas tabelas a seguir, demonstram-se os registros nas contas contábeis 

representativas da dívida ativa da unidade gestora: 

 

Tabela 19) Análise da Dívida Ativa Tributária 
Saldo anterior – DEMDAT 0,00 

Acréscimos no exercício – DEMDAT 0,00 

Baixas no exercício – DEMDAT 0,00 

Saldo para o próximo exercício - DEMDAT (a) 0,00 

Saldo contábil - BALPAT (b) 0,00 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 

Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos de natureza tributária inscritos 

em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, está devidamente 

registrado em suas respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial. 

 
 

Tabela 20) Análise da Dívida Ativa Não Tributária 
Saldo anterior - DEMDAT 161.609,49 

Acréscimos no exercício – DEMDAT 126.380,87 

Baixas no exercício – DEMDAT 106.501,58 
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Saldo para o próximo exercício - DEMDAT (a) 181.488,78 

Saldo contábil - BALPAT (b) 181.488,78 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 

Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos de natureza não tributária 

inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, está 

devidamente registrado em suas respectivas contas contábeis do Balanço 

Patrimonial. 

 
Tabela 21) Análise Geral da Dívida Ativa (tributária e não tributária) 
Saldo anterior - DEMDAT 161.609,49 

Acréscimos no exercício – DEMDAT 126.380,87 

Baixas no exercício – DEMDAT 106.501,58 

Saldo para o próximo exercício - DEMDAT (a) 181.488,78 

Saldo contábil - BALPAT (b) 181.488,78 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 

Verifica-se, na tabela anterior, que o total dos créditos inscritos em dívida ativa, 

evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, foram registrados em suas 

respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial. 

 

3.7.2 Cobrança administrativa e/ou judicial da dívida ativa 

Com base no Demonstrativo da Dívida Ativa, foram extraídas algumas informações 

que subsidiam as análises relativas à cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa:  

Tabela 22) Informações complementares sobre a Dívida Ativa  
Inscrições no Exercício (a) 126.380,87 

Saldo Final no Exercício (b) 181.488,78 

Baixas por recebimento no Exercício (c) 102.650,49 

Percentual de recebimento em relação às inscrições no exercício (c/a) 81,22% 

Percentual de recebimento em relação ao saldo final (c/b) 56,56% 

Fonte: Processo TC 02285/2020-2 - Prestação de Contas Anual/2019 - DEMDAT 

Considerando a tabela anterior e as demais análises realizadas nos documentos que 

compõem esta prestação de contas, constata-se que a dívida ativa está sendo 

objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. 

Ressalta-se que o Parecer da Unidade de Controle Interno recomendou ao atual 

gestor do SAAE de João Neiva que proceda, efetivamente, a cobrança da dívida 

ativa de forma administrativa ou judicial. 
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No entanto, a análise do controle interno foi de forma presumida e não 

fundamentada nos registros analíticos e nos procedimentos adotados do SAAE no 

exercício da cobrança efetivada em 2019. 

Essa presunção se demonstra fragilizada quando se analisa a Tabela 22 em que o 

SAAE, em 2019, recebeu 81,22% do montante da dívida ativa inscrita antes de 

2019, evidenciando um alto índice de recebimento. 

O percentual de 56,56% de recebimento em relação ao saldo final inscrito em 

2019 não indica cobrança ineficaz, mas apenas uma análise referencial e 

secundária em relação ao índice de 81,22% apontado na Tabela 22. 

Portanto, não há apontamentos a serem realizados com relação à cobrança da 

divida ativa por parte do SAAE de João Neiva. 

 

4. MONITORAMENTO 

Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES foram constatadas ações 

pertinentes ao exercício em análise, conforme tabela a seguir: 

Tabela 23) Ações de Monitoramento 

Deliberação 
Processo Providência 

Código Classificação Descrição Prazo Valor 

00646/2019-1 04136/2018-8 
Prestação de 

Contas Anual de 
Ordenador 

Deliberação: 1.2.DETERMINAR ao  
atual  gestor  do Serviço  Autônomo  de  
Água  e  Esgoto  de João Neivaque: 
(i)Apresente  na  próxima  prestação  
de  contas,  o  relatório  e  parecer  da  
Unidade Central  de  Controle  Interno,  
que  no  município  de João Neiva é 
realizado pela Controladoria Geral.    
Em  caso  da  não  elaboração  do  
relatório  pela  Controladoria,  que  faça  
constar  em notas  explicativas,  que  
enviou  os  documentos  da  PCA  à  
controladoria  em  tempo  hábil, 
demonstrando  a  data  de  envio,  e  
que  cobrou  por  meio  de  ofícios  ou  
outros  meios  de comunicação  da  
Controladoria  o  envio  do  parecer  e  
relatório  de  controle  interno,  arquivo 
reluci, para compor a prestação de 
contas anual do SAAE de João Neiva  
junto ao TCEES. 

31/12/2020 0,00 

Fonte: Sistema E-TCEES 
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A determinação contida na deliberação 00646/2019-1, no que tange o 

encaminhamento no prazo do Relatório e Parecer da Unidade Central de Controle 

Interno, foi atendida neste ano. Dessa forma, considera-se atendida a recomendação 

realizada. 

5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor 

responsável, no exercício das funções administrativas no Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de João Neiva. 

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016, a análise 

consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações 

apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor 

responsável, nos termos da Instrução Normativa 43/2017. 

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de 

contas sob a responsabilidade Sr. JOSIVAL DE ASSIS TONINI, no exercício de 

2019, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012. 

Sugere-se, ainda, considerando o disposto no item 3.1 deste relatório, 

RECOMENDAR a(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva, na pessoa 

de seu atual gestor, que adote providências administrativas cabíveis junto ao setor de 

contabilidade visando a parametrização do seu sistema contábil de forma a garantir 

que dados contábeis, encaminhados ao TCEES no formato de remessas mensais 

(PCM), não venham a sofrer alterações ou modificações posteriores, passando a 

adotar mecanismos de fechamento mensal e ajustes contábeis necessários dentro 

dos períodos ainda abertos, conforme a boa prática contábil e definições constantes 

das normas de contabilidade aplicadas ao setor público. 

Vitória, 7 de agosto de 2020. 

Fabio Peixoto 

Auditor de Controle Externo 
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