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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO 

GABRIEL DA PALHA – REGULAR COM RESSALVAS 

– DETERMINAÇÃO 

 

  

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS: 

 

 

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

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, referente ao exercício de 

2018, sob a responsabilidade da senhora POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS 

BRAGATO. 

 

Com base no Relatório Técnico n.º 00438/2019-1 e na Instrução Técnica Inicial 

n.º 00534/2019-5, foi proferida a Decisão Segex n.º 00513/2019-3, por meio da qual 
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a gestora responsável foi citada para apresentar justificativas quantos aos seguintes 

indícios de irregularidade: 

 

3.3.2.1 Ausência de nomeação de servidores para realização do Inventário de 

Bens Móveis; 

 

3.3.2.3 Ausência de comprovação de medidas adotadas quanto à situação dos 

Bens Móveis apontado no relatório TERMOV; 

 

3.5.1.3 Divergência entre o valor retido (inscrito) das obrigações 

previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de 

pagamentos (RPPS); 

 

3.5.1.4 Divergência entre o valor baixado (recolhido) das obrigações 

previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de 

pagamentos (RPPS) 

 

3.5.2.3 Divergência entre o valor retido (inscrito) das obrigações 

previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de 

pagamentos (RGPS); 

 

3.5.2.4 Divergência entre o valor baixado (recolhido) das obrigações 

previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de 

pagamentos (RGPS). 

 

Devidamente citada, a responsável apresentou suas razões de justificativas (Defesa 

n.º 01397/2019-7) e documentação de apoio (Peças Complementares n.º 

26814/2019-9 e 26822/2019-3). 

 

Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade – 

NCONTAS, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 00304/2020-2, opinou 

pela manutenção da irregularidade constante do item 3.3.2.3 do Relatório Técnico 

(Divergência entre o valor baixado (recolhido) das obrigações previdenciárias do 

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

afastamento das demais. 

 

No entanto, em razão da natureza moderada da mesma, sugeriu a regularidade 

com ressalvas da prestação de contas anual, com expedição de determinação ao 

atual gestor, para que tome as medidas necessárias, nos termos da Instrução 

Normativa TC nº 32/2014, para apuração da origem e composição do saldo 

inconsistente relativo a bens patrimoniais móveis, registrado em Nota Explicativa ao 

arquivo INVMOV e, na hipótese de extravio, tome as medias adequadas para 
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apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação de eventuais 

danos, devendo comunicar o fato ao Tribunal, encaminhando-a para julgamento. 

 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º 01250/2020-1, de lavra do 

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

regularidade com ressalvas das contas, sem prejuízo da expedição da 

determinação sugerida pelo corpo técnico. 

 

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, com expedição da 

determinação proposta. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos 

pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 00304/2020-2, abaixo 

transcritos: 

 

2 ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADOS AO TERMO DE 

CITAÇÃO N. 01025/2019-4. 

 

2.1 Ausência de Nomeação de servidores para realização do Inventário de 

Bens Imóveis. (ITEM 3.3.2.1 DO RTC 438/2019-1). 

Base legal: Instrução Normativa TC nº 43/2017, artigos 94 a 96 da Lei 4320/1964 e 

das Normas Brasileiras de Contabilidade. 

 

De acordo com o item 3.3.2.1 Relatório Técnico Contábil RTC 438/2019-1, 

 

O Termo Circunstanciado de Bens Imóveis informa que não houve nomeação de servidores 
para a realização do inventário, como segue: 
 

O Termo Circunstanciado de Bens Imóveis 
Declaramos para que não foi realizado o INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS IMÓVEIS Prefeitura 
Municipal de São Gabriel da Palha por essa equipe, por não haver nomeação. 

 
Diante do exposto, é necessário que o responsável apresente as justificativas. 

 

DAS JUSTIFICATIVAS 

 

Diante desse apontamento, foi trazida a seguinte argumentação: 
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[...] 

 

 

 
 

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

 

Conforme transcrito, a defendente afirma ter havido equívoco por parte da comissão 

que emitiu o Termo Circunstanciado de Bens Patrimoniais Imóveis (arquivo TERIMO), 

ao afirmar não ter havido nomeação, uma vez que fora editada e publicada a Portaria 

1.903/2018 com essa finalidade. 

 

De fato, em consulta ao sítio eletrônico do Diário Oficial dos Municípios1, 

edição n. 1085, de 28/08/2018, verifica-se a publicação do referido ato, como segue 

transcrito: 

 

PORTARIA 1.903/2018-NOMEIA COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL DE INVENTÁRIO 
ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS E BENS EM ALMOXARIFADO 

                                                                                                               Publicação Nº 153527 

                                                 
1  <https://diariomunicipales.org.br/arquivos/edicoes/1535467469_Edicao_1085_assinado.pdf#page=130> 
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PORTARIA Nº 1.903/2018 
 

NOMEIA COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO ANUAL 
DE BENS PATRIMONIAIS E BENS EM ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
E FUNDOS MUNICIPAIS E AUTARQUIAS. 
 

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA 
PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ... 
 

Considerando o Processo Administrativo nº 8.815 de 15 de Agosto de 2018, da Secretaria 
Municipal de Administração. 
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º - Nomeia a Comissão Especial para a realização do Inventário Anual de Bens 
Patrimoniais e Bens em Almoxarifado da Administração Central e Fundos Municipais e 
Autarquias, composta pelos seguintes membros: 
 

· MARCIA MACAO MIRANDA – Presidente 
· PATRICK THOMPSON REIS – Membro 
· DEJAIR CARVALHO FOLLI – Membro 
· ROSALINO ALVES – Membro 
· MARCELA FERRAZ - Membro 
· GLAUDEMIR PRANDO – Membro. 
 

Art. 2º - O prazo para execução e conclusão dos trabalhos será (04) quatro meses, do Mês 
de Setembro ao Mês de Dezembro de 2018. 
Art. 3º - Os Servidores nomeados serão remunerados pelos serviços prestados com (05) 
cinco valores de referência-VRSGP mensais, com exceção dos Servidores ocupantes de 
cargos exclusivamente em comissão. 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Portarias 895/2017 e 
1.297/2018. 
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 
(1º) primeiro dia posterior ao término da avaliação de cada Servidor. 
 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 27 de agosto de 2018. 
 

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA 
PREFEITA MUNICIPAL 
 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo. 
 

LUIZMAR MIELKE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Como se vê, a Comissão Técnica Especial foi nomeada para levantamento dos 

inventários de Bens Patrimoniais das UG’s pertencentes ao Município de São Gabriel 

da Palha. 
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Portanto, fica evidente ser de sua competência o levantamento não só do inventário de 

bens móveis, como também de bens imóveis e intangíveis. 

 

Sendo assim, em que pese a declaração constante do arquivo TERIMO, uma vez que 

ficou evidenciada a devida nomeação dos membros da comissão que o subscreve, 

sugere-se que seja considerado afastado o presente indicativo de irregularidade. 

 

2.2 Ausência de comprovação de medidas adotadas quanto a situação dos 

Bens Móveis apontado no relatório TERMOV. (ITEM 3.3.2.3 DO RTC 438/2019-1). 

Base legal: art. 85, 94 a 96 da Lei 4320/1964. 

 

De acordo com o item 3.3.2.3 Relatório Técnico Contábil RTC 438/2019-1, 

 

Analisando o Termo Circunstanciado de Bens Móveis (TERMOV), constatou-se as seguintes 
informações no documento: 

 

 
A Comissão informou que alguns móveis não foram localizados, pois detectaram que alguns 
estavam sem as plaquetas, mas haveria a necessidade de reeemplaquetar os itens sem 
plaquetas de identificação para informar o que realmente estaria faltando.  
 
Diante das informações levantadas pela Comissão, é necessário que o responsável 
apresente medidas tomadas após o levantamento realizado pela Comissão. 

 

DAS JUSTIFICATIVAS 

 

Diante desse apontamento, foi trazida a seguinte argumentação: 
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[...] 
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ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

 

O presente item aponta a ausência de medidas administrativas diante de 

inconsistências relatadas em Nota Explicativa, que levaram a Comissão Especial de 

Levantamento dos Inventários a atribuir um saldo de R$ 76.862,99 a “Bens não 

Localizados” e de R$ 5.709,00 a bens sem correspondente registro no Sistema 

Patrimonial. 

 

Conforme transcrito, a defesa inicia sua argumentação afirmando não ter havido dolo, 

culpa ou má-fé. 

 

Cumpre, contudo, ressaltar que a responsabilização perante esta Corte de Contas 

independe de dolo, sendo suficiente a culpa. 

 

Ademais, nos processos de contas compete ao gestor o ônus da prova, devendo 

comprovar que utilizou os recursos de maneira adequada e eficiente, encaminhando 

ao Tribunal a documentação comprobatória na forma exigida. 

 

Dito isso, a justificante segue afirmando que a referida Nota Explicativa não lhe foi 

submetida antes de encaminhada a presente PCA/2018, o que teria impossibilitado 

qualquer tomada de decisão nesse sentido. 

 

Complementa apontando que foram nomeadas novas comissões para saneamento de 

todas as inconsistências relativas a bens móveis e imóveis até o encerramento do 

exercício financeiro de 2019, em atenção à Instrução Normativa TC n. 036/2016 e aos 

prazos nela estabelecidos. 

 

Nesse contexto, uma vez que as presentes justificativas foram autuadas em 

10/10/2019 (Protocolo n. 15896/2019-4), não foi demonstrada a conclusão desses 
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trabalhos, não havendo elementos objetivos que evidenciem a 

regularização/localização do saldo inicialmente apontado. 

 

Por outro lado, em que pese a publicação da Portaria STN nº 548 e da Instrução 

Normativa TC n. 036, de 23 de fevereiro de 2016, cabe destacar que as mesmas 

tratam da adoção de novos procedimentos contábeis relativos à classificação, bem 

como à mensuração do patrimônio público, visando a consolidação das contas 

públicas nacionais sob uma mesma base conceitual. 

 

Dessa forma, nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64, a contabilidade deverá manter 

registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos 

elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes 

responsáveis pela sua guarda e administração. 

 

Também merece destaque o item 3.3.2 do Plano de Implantação dos Procedimentos 

Contábeis Patrimoniais, anexo à referida Portaria STN nº 548: 

 

3.3.2 Resumo das ações necessárias para a implantação 
Os procedimentos relacionados ao ativo imobilizado guardam relação com a integração 
entre os sistemas de gestão patrimonial e o sistema contábil. Na impossibilidade desta 
integração, é necessário que o registro contábil possua suporte documental. 
No procedimento de implantação dos registros contábeis do ativo imobilizado, devem ser 
destacadas em notas explicativas a política contábil de depreciação e exaustão, de 
reavaliação e de ajuste ao valor recuperável. Ademais, quando da existência de políticas 
contábeis distintas para os bens legado do imobilizado, estas deverão ser evidenciadas em 
notas explicativas. 
É importante destacar que os procedimentos de registro contábil não devem ser 
confundidos com a responsabilização pelo controle patrimonial. Faz-se necessária a 

segregação de funções dos responsáveis pelo registro contábil da informação e do controle 
e gestão patrimonial. A conciliação patrimonial, entre o sistema de patrimônio e o 
sistema contábil, deve ser realizada periodicamente (recomenda-se, pelo menos, uma 
vez ao mês). (grifo nosso) 

 

Como se vê, tanto Portaria STN n°. 548/2015, quando a Instrução Normativa 

TC n. 036/2016, concedem prazo para que os entes públicos  

procedam ao reconhecimento, à mensuração e à evidenciação, e outras medidas, de 

bens móveis e imóveis que jamais tenham sido registrados no patrimônio do 

Ente/Órgão. 

 

Não amparam, portanto, a situação daqueles bens já devidamente reconhecidos e 

registrados na contabilidade. A situação destes deveria estar devidamente 

demonstrada e evidenciada. 
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Ainda assim, superada essa fase de justificativas, não foram identificados de forma 

analítica os bens móveis que compõem esse saldo, nem atestada a sua verificação 

física. 

 

Portanto, uma vez que não ficou comprovada a localização desses bens móveis na 

sua totalidade, nem descartada a hipótese de seu extravio, sugere-se que seja 

considerado mantido opresente indicativo de irregularidade. 

 

Sugere-se, ainda, DETERMINAR ao atual ordenador de despesas, ou a quem lhe vier 

a substituir, que tome as medidas necessárias, nos termos da Instrução Normativa TC 

nº 32/2014, para apuração da origem e composição do saldo inconsistente apontado 

no arquivo INVMOV, relativo a bens patrimoniais móveis, para apuração dos fatos, a 

identificação dos responsáveis e a quantificação de eventuais danos, na hipótese de 

extravio, devendo comunicar o fato ao Tribunal, encaminhando-a para julgamento. 

 

2.3 Divergência entre o valor retido (inscrito) das obrigações previdenciárias 

do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos 

(RPPS). (ITEM 3.5.1.3 DO RTC 438/2019-1). 

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

 

De acordo com o item 3.5.1.3 Relatório Técnico Contábil RTC 438/2019-1, 

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

Regime de Previdência 
DEMDFLT FOLRPP / 

FOLRGP % 
Registrado 
(A/CX100) 

% Recolhido 
(B/Cx100) Inscrições 

 
Baixas 

(B) 
Devido 

(C) 
Regime Próprio de Previdência Social 150.196,91 150.932,79 64.117,13 234,25 235,40 
Regime Geral de Previdência Social 87.234,26 90.570,41 38.709,91 225,35 233,97 

Totais 237.431,17 241.503,20 102.827,04 230,90 234,86 
Fonte: Processo TC 09162/2019-8 - Prestação de Contas Anual/2018 

[...] 
 
 
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 234,25% dos valores devidos, sendo considerados como passíveis 
de justificativas, para fins de análise das contas. 

 

DAS JUSTIFICATIVAS 

 

Diante desse apontamento, foi trazida a seguinte argumentação: 
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ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

Conforme transcrito, a defesa atribui o percentual a maior apurado pela Tabela 17 a 

valores que, embora registrados na conta contábil n. 2.1.8.8.1.01.01 - RPPS - 

RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS, não correspondem a 

liquidações/pagamentos no período. 

Como prova dessa argumentação, foi apresentado o Razão da referida Conta Contábil 

n. 2.1.8.8.1.01.01 (“Peca+Complementar+26819-2019-1”), no período de 01/01 a 

31/12/2018, evidenciando, de fato, um ajuste no total de R$ 86.079,78: 

 

 
[...] 

 
[...] 

 
 

Sendo assim, pela dedução desse valor, correspondente ao “Ajuste Conta Corrente 

Negativo n. 0000001/2018”, tem-se o total das contribuições retidas/recolhidas dos 

servidores vinculados ao INSS, inscritas no exercício sob análise: 

 

Código Contábil Descrição da Conta Descrição da Dívida Inscrição Pagamento

2.1.8.8.1.01.01
RPPS - RETENÇÕES SOBRE 

VENCIMENTOS E VANTAGENS
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 150.196,91 150.196,91

86.079,78 86.079,78

64.117,13 64.117,13

Ajuste Conta Corrente Negativo n. 0000001/2018

DIFERENÇA

Demonstrativo da Dívida Flutuante 2018
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Diante disso, segue novo confronto entre os registros evidenciados pela contabilidade 

e pela folha de pagamentos: 

 

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

Regime de 
Previdência 

DEMDFLT FOLRPP / 
FOLRGP % Registrado 

(A/CX100) 

% 
Recolhido 
(B/Cx100) Inscrições 

(A) Baixas (B) Devido (C) 

RPPS 64.117,13 64.117,13 64.117,13 100,00 100,00 
Totais 64.117,13 64.117,13 64.117,13 100,00 100,00 

Fonte: Processo TC 09162/2019-8 - Prestação de Contas Anual/2018 
 

Portanto, uma vez que a divergência inicialmente detectada, entre valores retidos dos 

servidores e inscritos na contabilidade, foi reduzida a níveis aceitáveis para fins de 

análise das contas, sugere-se que seja considerado afastado o indicativo de 

irregularidade. 

 

2.4 Divergência entre o valor baixado (recolhido) das obrigações 

previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de 

pagamentos (RPPS). (ITEM 3.5.1.4 DO RTC 438/2019-1). 

Base legal: artigo 40 da CF de 1988. 

 

De acordo com o item 3.5.1.4 Relatório Técnico Contábil RTC 438/2019-1, 

 
 

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

Regime de Previdência 
DEMDFLT FOLRPP / 

FOLRGP 
% 

Registrado 
(A/CX100) 

% 
Recolhido 
(B/Cx100) 

Inscrições 
 

Baixas 
(B) 

Devido 
(C)   

Regime Próprio de Previdência Social 150.196,91 150.932,79 64.117,13 234,25 235,40 
Regime Geral de Previdência Social 87.234,26 90.570,41 38.709,91 225,35 233,97 

Totais 237.431,17 241.503,20 102.827,04 230,90 234,86 
Fonte: Processo TC 09162/2019-8 - Prestação de Contas Anual/2018 

[...] 
 

Os valores recolhidos pela unidade gestora, referentes as contribuições 
previdenciárias do RPPS (parte do servidor), no decorrer do exercício em análise, 
representaram 235,40% dos valores devidos, sendo considerados como passíveis 
de justificativas, para fins de análise das contas. 

 

DAS JUSTIFICATIVAS 

O presente indicativo foi justificado em conjunto com o anterior, já tendo sido a 

argumentação nele reproduzida. 
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ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

Conforme já tratado no item 2.3, a defesa demonstrou a origem da divergência 

incialmente detectada, tratando-se de ajustes contábeis que não representam 

pagamentos de contribuições retidas dos servidores vinculados ao RPPS. 

Portanto, uma vez que a divergência inicialmente detectada foi reduzida a níveis 

aceitáveis para fins de análise das contas, como demonstrado na Tabela 17-A, 

sugere-se que seja considerado afastado o indicativo de irregularidade. 

 

2.5 Divergência entre o valor retido (inscrito) das obrigações previdenciárias 

do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos 

(RGPS). (ITEM 3.5.2.3 DO RTC 438/2019-1). 

Base legal: 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. 

 

De acordo com o item 3.5.2.3 Relatório Técnico Contábil RTC 438/2019-1, 
 

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

Regime de Previdência 
DEMDFLT FOLRPP / 

FOLRGP 
% 

Registrado 
(A/CX100) 

% 
Recolhido 
(B/Cx100) 

Inscrições 
 

Baixas 
(B) 

Devido 
(C)   

Regime Próprio de Previdência Social 150.196,91 150.932,79 64.117,13 234,25 235,40 
Regime Geral de Previdência Social 87.234,26 90.570,41 38.709,91 225,35 233,97 

Totais 237.431,17 241.503,20 102.827,04 230,90 234,86 
Fonte: Processo TC 09162/2019-8 - Prestação de Contas Anual/2018 

[...] 

 

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 225,35% dos valores devidos, sendo considerados como passíveis 
de justificativas, para fins de análise das contas. 

 

DAS JUSTIFICATIVAS 

Diante desse apontamento, foi trazida a seguinte argumentação: 
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ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

 

Conforme transcrito, a defesa atribui o percentual a maior apurado pela Tabela 17 a 

valores que, embora registrados na conta contábil n. 2.1.8.8.1.01.02 - 

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, não correspondem a liquidações/pagamentos no período. 

 

Como prova dessa argumentação, foi apresentado o Razão da referida Conta Contábil 

n. 2.1.8.8.1.01.02 (“Peca+Complementar+26820-2019-4”), no período de 01/01 a 

31/12/2018, evidenciando, de fato, um ajuste no total de R$ 48.524,35: 

 

 

[...] 

 

[...] 

 
 

Sendo assim, pela dedução desse valor, correspondente ao “Ajuste Conta Corrente 

Negativo n. 0000001/2018”, tem-se o total das contribuições retidas/recolhidas dos 

servidores vinculados ao INSS, inscritas no exercício sob análise: 

 

Código Contábil Descrição da Conta Descrição da Dívida Inscrição Pagamento

2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS - SERVIDORES 87.234,20 87.234,20

48.524,35 48.524,35

38.709,85 38.709,85

Demonstrativo da Dívida Flutuante 2018

Ajuste Conta Corrente Negativo n. 0000001/2018

DIFERENÇA  

 

Diante disso, segue novo confronto entre os registros evidenciados pela contabilidade 

e pela folha de pagamentos: 

 

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

Regime de 
Previdênci

a 

DEMDFLT FOLRPP / 
FOLRGP % 

Registrado 
(A/CX100) 

% Recolhido 
(B/Cx100) Inscrições 

(A) 
Baixas 

(B) Devido (C) 

RGPS 38.709,85 38.709,85 38.709,91 100,00% 100,00% 
Totais 38.709,85 38.709,85 38.709,91 100,00% 100,00% 
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Fonte: Processo TC 09162/2019-8 - Prestação de Contas Anual/2018 
 

Portanto, uma vez que a divergência inicialmente detectada, entre valores retidos dos 

servidores e inscritos na contabilidade, foi reduzida a níveis aceitáveis para fins  

de análise das contas, sugere-se que seja considerado afastado o indicativo de 

irregularidade. 

 

2.6 Divergência entre o valor baixado (recolhido) das obrigações 

previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de 

pagamentos (RGPS). (ITEM 3.5.2.4 DO RTC 438/2019-1). 

Base legal: artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991. 

 

De acordo com o item 3.5.2.4 Relatório Técnico Contábil RTC 438/2019-1, 

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

Regime de Previdência 
DEMDFLT FOLRPP / 

FOLRGP % 
Registrado 
(A/CX100) 

% 
Recolhido 
(B/Cx100) Inscrições 

(A) 
Baixas 

(B) 
Devido 

(C) 
Regime Próprio de Previdência Social 150.196,91 150.932,79 64.117,13 234,25 235,40 
Regime Geral de Previdência Social 87.234,26 90.570,41 38.709,91 225,35 233,97 

Totais 237.431,17 241.503,20 102.827,04 230,90 234,86 
Fonte: Processo TC 09162/2019-8 - Prestação de Contas Anual/2018 

[...] 

 

Os valores recolhidos pela unidade gestora, referentes as contribuições previdenciárias do 
RGPS (parte do servidor), no decorrer do exercício em análise, representaram 233,97% dos 
valores devidos, sendo considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise 
das contas. 

 

DAS JUSTIFICATIVAS 

 

O presente indicativo foi justificado em conjunto com o anterior, já tendo sido a 

argumentação nele reproduzida. 

 

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

 

Conforme já tratado no item 2.5, a defesa demonstrou a origem da divergência 

incialmente detectada, tratando-se de ajustes contábeis que não representam 

pagamentos de contribuições retidas dos servidores vinculados ao RGPS. 
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Portanto, uma vez que a divergência inicialmente detectada foi reduzida a níveis 

aceitáveis para fins de análise das contas, como demonstrado na Tabela 17-B, 

sugere-se que seja considerado afastado o indicativo de irregularidade. 

 

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência 

Social de São Gabriel da Palha, relativa ao exercício de 2018, sob a 

responsabilidade da Sra. Polyanna Barcelos dos Santos Bragato. 

 

Conforme exposto, as informações prestadas pelo gestor não foram suficientes para o 

afastamento da seguinte irregularidade: 

 

2.2 Ausência de comprovação de medidas adotadas quanto a situação dos Bens 

Móveis apontado no relatório TERMOV. (ITEM 3.3.2.3 DO RTC 438/2019-1). 

 

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, temos a 

sugerir que a Prestação de Contas sob a responsabilidade da Sra. Polyanna 

Barcelos dos Santos Bragato, relativamente ao exercício de 2018, seja julgada 

REGULAR COM RESSALVA com base no art. 84, inciso II, da Lei 

Complementar 621/2012. 

 

Sugere-se, ainda, DETERMINAR ao atual ordenador de despesas, ou a quem lhe vier 

a substituir, que tome as medidas necessárias, nos termos da Instrução Normativa TC 

nº 32/2014, para apuração da origem e composição do saldo inconsistente relativo a 

bens patrimoniais móveis, registrado em Nota Explicativa ao arquivo INVMOV e, na 

hipótese de extravio, tome as medias adequadas para apuração dos fatos, a 

identificação dos responsáveis e a quantificação de eventuais danos, devendo 

comunicar o fato ao Tribunal, encaminhando-a para julgamento. 

 

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 25 de março de 2020. 

 

 

MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Conselheira Substituta 
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1. ACÓRDÃO TC-614/2020: 

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 COM RESSALVAS a Prestação de Contas Anual do FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, referente 

ao exercício de 2018, sob a responsabilidade da senhora POLYANNA 

BARCELOS DOS SANTOS BRAGATO, dando-lhe quitação. 

1.2. DETERMINAR ao atual gestor que tome as medidas necessárias, nos termos da 

Instrução Normativa TC nº 32/2014, para apuração da origem e composição do saldo 

inconsistente relativo a bens patrimoniais móveis, registrado em Nota Explicativa ao 

arquivo INVMOV e, na hipótese de extravio, tome as medias adequadas para 

apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação de eventuais 

danos, devendo comunicar o fato ao Tribunal, encaminhando-a para julgamento; 

2. Unânime. 

 

3. Data da Sessão: 24/07/2020 – 13ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos 

Ranna de Macedo e Rodrigo Coelho do Carmo. 

4.2 Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (relatora).  
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CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente 

CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Relatora 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

 

Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Secretária-adjunta das Sessões 
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