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1 INTRODUÇÃO 

A prestação de contas anual, objeto de apreciação nos presentes autos, reflete a 

gestão do Sr. Joseli José Marquezini, Secretário Municipal de Saúde, no exercício 

de sua função administrativa no Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, 

no exercício de 2014. 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências 

previstas nos artigos 31, § 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a 75 

da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do 

TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a 

avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas e administradores 

públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, 

patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o 

consequente julgamento pela regularidade, regularidade com ressalvas ou 

irregularidade das contas. 

Atendendo as disposições contidas no artigo 135 do Regimento Interno do Tribunal 

de Contas do Espírito Santo – RITCES e na Instrução Normativa TC 28/2013, o Sr. 

José Carlos Finco Marianelli, Diretor em exercício, encaminhou, em arquivos digitais, 

a Prestação de Contas Anual – PCA relativa ao exercício financeiro de 2014, 

autuada nesse Tribunal como Processo TC 4012/2015, composta pelas 

demonstrações contábeis e demais peças e documentos que integram a referida 

PCA, constituindo-se na prestação de contas da Unidade Gestora Fundo Municipal 

de Saúde de Presidente Kennedy. 

Com vistas ao julgamento das contas de gestão do Sr. Joseli José Marquezine, a 

prestação de contas, ora apresentada, e os processos conexos e/ou continentes 

apensados, foi objeto de análise pelo auditor de controle externo que subscreve o 
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presente Relatório Técnico Contábil – RTC, cujas constatações apresentam-se 

analiticamente nele descritas. 

A análise da prestação de contas em questão teve seu escopo delimitado pela 

Resolução TC 273/2014, sendo realizada com base na apreciação das peças e 

demonstrativos encaminhados pelo gestor responsável. 

2 FORMALIZAÇÃO 

2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO 

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal por meio do ofício SEMUS 

Nº 061/2015, em 30/03/2015, protocolo NCD 53004/2015-8 de 30/03/2015 às 

17h32m47s, e um “CD” (fls.02), nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 

261/2013, observado, portanto, o prazo regimental. 

Pelo Ofício SEMUS/GAB/OF. nº 648/2015 de 11 de agosto de 2015, protocolo NCD 

60415/2015-2 o Sr. Daniel de Menezes, Secretário Municipal de Saúde Interino, 

solicitou juntada ao processo de documentos gravados em mídia digital (fls.09) 

referente à PCA/2014. 

Entretanto, em 26/08/2016 foi constatado que dos documentos apresentados não se 

encontrava apto à análise e instrução técnica na forma regimental, conforme AIC 

396/2015 e ITI 1753 (fls.12/18). 

Acompanhando a instrução técnica, em 02/09/2015, a Conselheira Relatora Márcia 

Jaccoud Freitas pela DECM 1589/2015 e Termo de Notificação nº 2725/2015 notifica 

o atual gestor para no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, encaminhe os 

arquivos faltantes. 

Regularmente notificado, conforme juntada do “AR” (fls.23) recebido pelo gestor 

Joseli José Marquezini em 05/10/2015. É juntada a resposta pelo protocolo NCD 

66038/2015-3 de 16/11/2015 às 14h29m24s (fls.27/29) na qual o gestor apresenta 

expediente, em síntese, nos seguintes termos: 
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[...] não sou servidor daquele Município desde 13.04.2015, 

requer seja AFASTADO TOTAL RESPONSABILIZAÇÃO DO 

GESTOR PÚBLICO, SR. JOSELI JOSÉ MARQUEZINI, ora 

notificado, e que se estenda o prazo por mais 60 (sessenta) 

dias, para que o atual Gestor possa disponibilizar as 

informações e relatórios complementares em atendimento a 

legislação vigente.  

É procedida uma manifestação na forma de nova Instrução Técnica Inicial - ITI nº 

2381/2015 (substituindo-se a e ITI 1753), mas mantendo-se os itens até então 

apurados da Análise Inicial de Conformidade - AIC 396/2015 relativo ao não 

cumprimento da IN 28/13 Anexo 03 que não foram encaminhados ou que 

apresentam inconsistências propondo-se agora notificação ao atual Ordenador de 

Despesas do Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, Sr. Deivis de 

Oliveira Guimarães, para encaminhar os documentos solicitados na Análise Inicial 

de Conformidade - AIC 396/2015. 

Acompanhando a manifestação técnica, em 30/11/2015, pela DECM 2251/2015 e 

Termo de Notificação nº 3517/2015 a Conselheira Relatora Márcia Jaccoud Freitas, 

encampando a sugestão da área técnica, decide notificar o atual gestor e concede o 

prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, encaminhe os arquivos faltantes. Através do 

protocolo NCD 67977/2015-1 é juntado o “AR” sendo regularmente notificado em 

09/12/2015, com ciência da notificação em 14/01/2016, conforme informação nos 

autos (fls.39).  

Em 11/03/2016 pela DECM 198/2016 e Termo de Notificação nº 430/2016 o 

Conselheiro Relator em Substituição Marco Antonio da Silva determinou a 

Reiteração da Notificação, por aviso de recebimento, com a especificação em 

mãos próprias, do atual gestor Deivis de Oliveira Guimarães, responsável pelo 

Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, concedendo prazo de 30 (trinta) 

dias para encaminhar os arquivos digitalizados faltantes, de acordo com a AIC 

396/2015 e a ITI 2381/2015. 

Em 30/03/2016 pelo protocolo 04716/2016-5 é juntado um requerimento através do 

Ofício SEMUS nº 234/2016 (fls.48/49), em atenção ao Termo de Notificação nº 
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430//2016, o Sr. Deivis de Oliveira Guimarães apresenta resposta e se justifica que 

a partir do dia 30 de março de 2016 (data do requerimento), não mais respondia 

como responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy em face 

de sua exoneração, considerando-se impedido de encaminhar, como ato de gestão, 

os arquivos faltantes, tempestivamente, de acordo com a Análise Inicial de 

Conformidade – AIC 396/2015 e a ITI 2381/2015 e, ao final, solicita o afastamento 

de sua identificação como responsável por eventual irregularidade apontada nos 

autos. Em 31/03/2016 há a juntada do “AR” (fls. 52), não havendo contagem de 

prazo. 

Em 11/07/2016 o Conselheiro Relator em Substituição Marco Antonio da Silva, pela 

Decisão Monocrática 00883/2016-2 e Termo de Notificação 01278/2016-7, 

determinou a Notificação ao atual gestor Sr. Valdinei Costalonga, responsável pelo 

Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, concedendo 30 (trinta) dias para 

encaminhar os arquivos faltantes, de acordo com a AIC 396/2015 e a ITI 2381/2015. 

 

Em 19/09/2016 ocorreu a juntada do retorno do “AR” /Contrafé pelo protocolo NCD 

13267/2016-3 (fls.62), e, em 21/09/2016 há a juntada da resposta do atual gestor Sr. 

Valdinei Costalonga contendo justificativas (fls. 59/60) e documentos em mídia 

digitalizada “CD” (fls.61).  Após o recebimento dos novos arquivos examinados se 

constata que atenderam as especificações mínimas, nos termos da Manifestação 

Técnica 945/2016-1, com a regularidade e integridade dos documentos 

encaminhados, logo, o processo encontra-se apto para análise e instrução técnica 

na forma regimental. 

 

Com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 71, inciso III, da Constituição 

Estadual c/c art. 168 da Resolução TC 261/2013, o prazo para julgamento das 

contas objeto de apreciação nos presentes autos encerra-se em 31/12/2017. 
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2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

Constata-se que os arquivos encaminhados foram assinados eletronicamente pelo 

gestor responsável, Joseli José Marquezini e pela contabilista responsável Marilsa 

Machado Macedo de Almeida. 

 

3 GESTÃO PÚBLICA 

3.1 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

Com base nas peças que integram a prestação de contas anual (demonstrativo da 

dívida fundada, demonstrativo da dívida flutuante, balancete da execução 

orçamentária da despesa, resumos da folha de pagamento, demonstrativo das 

despesas liquidadas e recolhidas de contribuições previdenciárias, dentre outras 

peças apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013), foram avaliados 

os valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias 

(contribuição patronal) devidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Presidente 

Kennedy, bem como, os valores retidos dos servidores e recolhidos para o Regime 

Geral de Previdência Social - RGPS. Consta declaração digitalizada de que não 

possui Regime Próprio Previdenciário – RPPS. 

Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores evidenciados nos demonstrativos 

contábeis referentes ao registro das contribuições previdenciárias devidas pela 

unidade gestora, bem como, as contribuições previdenciárias retidas dos servidores 

e recolhidas aos institutos de previdência: 

Tabela 01: Contribuições previdenciárias – unidade gestora                                 Em R$ 1,00 
Regime de previdência Empenhado Liquidado Pago 

Regime Geral de Previdência Social 2.165.609,88    1.897.956,20 1.089.335,67 

Totais 2.165.609,88    1.897.956,20 1.089.335,67 

Fonte: Processo TC 4045/2015 - Prestação de Contas Anual/2014. 

 

Tabela 02: Contribuições previdenciárias – servidor                                              Em R$ 1,00 
Regime de previdência Inscrições Baixas 

Regime Geral de Previdência Social 628.869,60 500.680,08 

Totais 628.869,60 500.680,08 

Fonte: Processo TC 4045/2015 - Prestação de Contas Anual/2014. 
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3.1.1 Regime Geral de Previdência Social 

Com base no resumo anual da folha de pagamento do exercício financeiro, dos 

servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e no 

balancete de verificação, peças integrantes da prestação de contas anual 

encaminhada pelo gestor responsável, identificaram-se os valores devidos, 

liquidados e pagos, referente às contribuições patronais, bem como os valores 

retidos, consignados e recolhidos dos servidores, conforme apresentados nas 

tabelas a seguir: 

 

Tabela 03: Contribuições previdenciárias – unidade gestora                                 Em R$ 1,00 
Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento 2.206.101,24 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução Orçamentária 1.897.956,20 

(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária    1.089.335,67 

(D) Diferença (A – C) – Valor 1.116.765,57 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 50,62% 

Fonte: Processo TC 4045/2015 - Prestação de Contas Anual/2014. 

 

 

Considerando que os valores pagos pelo Fundo Municipal de Saúde de Presidente 

Kennedy, no decorrer do exercício de 2014, representam 50,62% dos valores 

devidos, conforme demonstrativos que integram a prestação de contas anual, 

consideramos como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas, a 

comprovação dos pagamentos das despesas com contribuições previdenciárias 

patronais devidas pelo Ente ao RGPS no exercício. 

 

Enquanto o Arquivo DEMCPA informa pagamentos da contribuição previdenciária 

patronal de competência do exercício de 2014 no total de R$ 1.029.513,49, o 

balanço da execução orçamentária da despesa (Arquivo BALEXO) informa 

liquidação e pagamento no total de R$ 1.089.335,67 com uma divergência de R$ 

59.822,18. 
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Segundo informe do INSS, o recolhimento da contribuição normal deve ocorrer até o 

dia 20 do mês seguinte àquele a que se refere a contribuição (por exemplo, a 

contribuição a que se refere o mês de dezembro deve ser paga até o mês de 

janeiro/2015) e a do 13º salário até o dia 20 de dezembro/2014.  

 

Tabela 04: Contribuições previdenciárias – servidor                                              Em R$ 1,00 
Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento 628.869,60 

(B) Contribuições consignadas – Balancete de Verificação 507.010,78 

(C) Contribuições recolhidas – Balanço Financeiro 500.680,08 

(D) Diferença (A – C) – Valor 128.189,52 

(E) Diferença (D / A) – Percentual  20,38% 

Fonte: Processo TC 4045/2015 - Prestação de Contas Anual/2014. 
 
 

Considerando que os valores recolhidos pelo Fundo Municipal de Saúde de 

Presidente Kennedy, no decorrer do exercício de 2014, representam 20,38% dos 

valores devidos, conforme demonstrativos que integram a prestação de contas 

anual, consideramos como passíveis de justificativas, para fins de análise das 

contas, os recolhimentos das despesas com contribuições previdenciárias parte do 

servidor devido pelo Ente ao RGPS no exercício. 

 

Ressalte-se que o Demonstrativo da Dívida Flutuante (arquivo DEMDFL01) e 

Balanço Patrimonial/2014 informa existir uma pendência de pagamento no total de 

R$ 328.692,54 relativa à contribuição previdenciária parte dos servidores, onde se 

incluem, nesse total, parte de competência de exercícios anteriores em R$ 

200.555,16, e parte do exercício de análise em R$ 128.189,52 devido pelo Ente ao 

RGPS no exercício, conforme tabela a seguir: 

 

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

Regime de previdência 
Saldo 

Anterior 
Inscrições Baixas Saldo a Pagar 

Regime Geral de Previdência Social - INSS 200.555,16 628.817,46 500.680,08 328.692,54 

Total 200.555,16 628.817,46 500.680,08 328.692,54 

Fonte: Processo TC 4045/2015 - Prestação de Contas Anual/ 2013. 
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É inexistente a informação de parcelamentos previdenciários de competência de 

exercícios anteriores do Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy relativo 

à pendência apurada. 

 

O Demonstrativo das contribuições previdenciárias dos servidores (arquivo 

DEMCSE) informa que foi descontada a contribuição previdenciária parte do servidor 

no total de R$ 628.817,46, quando em confronto com o Resumo Anual da Folha de 

Pagamentos (arquivo FOLRGP) informa valores que somados produzem o total das 

contribuições retidas (R$ 581.412,51 + R$ 47.457,09 = R$ 628.869,60), com 

diferença insignificante. 

Para fins de análise das contas, no exercício de 2014, considerando-se o total das 

contribuições previdenciárias (servidores e patronal), observa-se que o Fundo 

Municipal de Saúde de Presidente Kennedy não tem efetuado o 

recolhimento/pagamento dos valores devidos/retidos, conforme demonstrado na 

tabela abaixo: 

Tabela 06: Contribuições previdenciárias totais                                                     Em R$ 1,00 
Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições totais devidas/retidas 2.834.970,84 

(B) Contribuições totais recolhidas/pagas 1.590.015,75 

(C) Recolhimento (B/A x 100) – Percentual 45,96¨% 

Fonte: Processo TC 4045/2015 - Prestação de Contas Anual/2014. 
 
 

Ressalte-se que a análise desse item não teve como escopo a verificação da 

adimplência junto ao INSS e ao Instituto Próprio de Previdência, uma vez que não 

foram objeto de verificação os arquivos fiscais. 

Para o preenchimento das tabelas de contribuições previdenciárias foi necessário a 

elaboração dos quadros demonstrativos a seguir, uma vez que os relatórios 

encaminhados não apresentavam os somatórios. 
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Quadro 1 – Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Patronais do Balanço 

de Execução Orçamentária da Despesa 

RGPS  

código 
ação 

valor 
empenhado 

valor 
liquidado valor pago 

2384 239.302,71 217.794,14 217.794,14 

2387 70.416,20 70.416,20 63.756,03 

2388 130.583,43 117.614,10 117.614,10 

2344 701.218,40 651.406,65 572.884,09 

2344 1.008.629,92 825.265,89 101.828,09 

2316 15.459,22 15.459,22 15.459,22 

Totais 2.165.609,88 

1.897.956,20 

 

1.089.335,67 

 

Fonte: arquivo BALEXO. PCA/2014 – proc. 4045/2015. 

 

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE 

 

3.1.1.1 PAGAMENTO PARCIAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

PATRONAIS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Base Legal: Artigos 85, 87 e 91 da Lei Federal 4.320/64 e art.15, inciso I e art. 30, 

inciso I, alínea “b” da Lei 8.212/91. 

 

De acordo com o Resumo da Folha de Pagamento Anual (arquivo FOLRGP) o valor 

devido de contribuição previdenciária patronal é demonstrado na tabela 03 acima 

que corresponde a R$ 2.206.101,24. Entretanto, o Balanço da Execução 

Orçamentária da Despesa (arquivo BALEXO) registra o valor empenhado de R$ 

2.165.609,88 e o efetivamente pago de R$ 1.089.335,67, resultando na diferença a 

pagar de R$ 1.116.765,57, a qual corresponde ao percentual de 50,62% do valor 

devido de contribuição patronal, parte do Ente de competência do exercício de 2014. 
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O Balanço Patrimonial/2014 apresenta no grupo do passivo circulante na conta 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR 

A CURTO PRAZO o total de R$ 1.431.898,84, incluindo a parte do Ente e a parte 

dos servidores.  

 

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

e/ou documentação comprobatória que entender necessárias ao esclarecimento da 

situação encontrada. 

 

Por conseguinte, sugere-se CITAR o Sr. Joseli José Marquezini, para apresentar os 

comprovantes de quitação do tributo devido e as razões de justificativas que julgar 

necessárias. 

 

 

3.1.1.2 PAGAMENTO PARCIAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

PARTE DOS SERVIDORES AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.  

 

Base Legal: Art. 15, inciso I e art. 30, inciso I, alínea “b” da Lei Federal 8.212/91 e 
art. 1º da Lei Federal 8.866/94; Arts. 40 e 195, II, da Constituição Federal. 
 

 

O Demonstrativo da Dívida Flutuante (arquivo DEMDFL01) e Balanço 

Patrimonial/2014 informa existir uma pendência de pagamento no total de R$ 

328.692,54 relativa à contribuição previdenciária parte dos servidores, onde se 

incluem, nesse total, parte relativa à competência de exercícios anteriores em R$ 

200.555,16, e parte de competência do exercício de análise em R$ 128.189,52 

devido pelo Ente ao Regime Geral de Previdência Social. 
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Diante do exposto, faz-se necessário que o Responsável encaminhe as justificativas 

e/ou documentação comprobatória que entender necessárias ao esclarecimento da 

situação encontrada. 

 

Por conseguinte, sugere-se CITAR o Sr. Joseli José Marquezini, para apresentar os 

comprovantes de quitação do tributo devido e as razões de justificativas que julgar 

necessárias. 

 

3.2 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 de 2013, 

na demonstração das variações patrimoniais, na declaração de que não possui 

dívida fundada e no balanço patrimonial do exercício de 2014, avaliou-se o 

comportamento da dívida decorrente de parcelamentos previdenciários e constatou-

se, a inexistência de dívida dessa natureza. 

Ressalva-se desta análise que a dívida fundada, embora pertencente ao município, 

é considerada de exclusiva responsabilidade da Prefeitura Municipal de Presidente 

Kennedy, com movimentos de inscrição em R$ 259.328,33 e baixa em 

R$253.859,64 no exercício de 2014, cujo saldo para o exercício subsequente 

importa em R$ 1.285.815,68. 

 

3.3 REGISTROS PATRIMONIAIS 

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

Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, como “Demonstração 
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contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da 

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

das contas de compensação.”1 

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

ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam 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 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 a 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. 

Para fins de apresentação no Balanço Patrimonial, o imobilizado será apresentado já 

líquido da depreciação e amortização acumuladas, evidenciando os saldos dos bens 

móveis e imóveis. 

A análise dos registros patrimoniais de bens móveis e imóveis, objeto de avaliação 

neste item, restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de 

estoques, no ativo circulante, e bens móveis e imóveis, registrados no grupo 

imobilizado, integrante do ativo não circulante, em relação ao saldo dos bens 

móveis, imóveis e em almoxarifado, evidenciados no inventário anual de bens 

levantado em 31/12/2014. 

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos das demonstrações 

contábeis e do inventário de bens realizados em 31/12/2014: 

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

Aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 5. ed. Brasília: Secretaria do Tesouro 
Nacional, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2012. 
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Tabela 07: Saldos patrimoniais                                                                               Em R$ 1,00 

Descrição 
Balanço 

Patrimonial 
Inventário Diferença 

  Bens em almoxarifado 614.890,97 614.890,95 0,00 

  Bens móveis 2.584.289,64 2.584.289,64 0,00 

  Bens imóveis 4.017.645,00 4.017.645,00 0,00 

Fonte: Processo TC 4045/2015 - Prestação de Contas Anual/2014. 
 

 

Quanto às Aquisições e Incorporações de Imóveis (arquivo INVIMO) declaradas em 

R$ 1.163.493,19, quando subtraídas do Arquivo BALEXO elemento de despesa 

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES registrada no total R$ 186.539,75 produz 

uma divergência de R$ 976.953,44, cujo valor é relativo a conta Restos a Pagar Não 

Processados do exercício de 2013 e pago no exercício de 2014, logo, neste 

exercício de 2014 esse ingresso foi independente da execução orçamentária do 

exercício corrente. 

Quanto ao Inventário de Bens Móveis (Arquivo INVMOV) declarado no total de R$ 

377.658,89, quando subtraído do somatório das despesas registradas e liquidadas 

resultante da execução da despesa no elemento 44905200000 - EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL PERMANENTE (Arquivo BALEXO) no total R$ 376.495,89 produz uma 

divergência a menor no empenho da despesa de R$ 1.163,00, cujo acréscimo de 

valor e/ou bem encontrado no inventário pressupõe restar independente da 

execução orçamentária do exercício. 

 

INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

3.3.1 NÃO CONFORMIDADE QUANTO AOS BENS EM ALMOXARIFADO, 

ENTRE AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E SEU EFETIVO CONSUMO, 

AFETAM NEGATIVAMENTE O RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 

2014.    

Base Legal: arts. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 100, 101, 105, 106, II e III, da Lei 

Federal nº 4.320/64; art. 37 da CF/88 c/c arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64; IN TC 

28/2013. 
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O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros 

eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do 

recebimento ou pagamento. 

 

Uma das hipóteses de realização da variação patrimonial diminutiva - VPD é quando 

houver diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo. 

 

É certo que o uso de material de consumo deve corresponder ao somatório do 

elemento de despesa 3.3.1.0.0.00.00 do Balancete de Verificação (arquivo 

BALVER), e a Demonstração das Variações Patrimoniais (arquivo DEMVAP) informa 

o total de R$ 2.527.191,65.  

Entretanto, o movimento a crédito demonstrado naquele arquivo na conta código 

115000000000 – Estoques registra o valor de saída de materiais em R$ 

2.036.235,80, logo, há uma divergência a maior de R$ 490.955,85 no valor total 

consumido que foi registrado no resultado do exercício de 2014. Ressalte-se que 

ainda que o setor de Almoxarifado considere que os materiais de distribuição 

gratuita não circularam fisicamente no almoxarifado em R$ 368.437,08 e foram 

contabilmente incluídos no total consumido pela contabilidade, restaria a divergência 

apontada em R$ 122.518,77. Pressupõe que não houve efetivo controle de 

ingresso/saída de bens patrimoniais no almoxarifado (tanto de bens móveis como 

bens de consumo) e os valores registrados como baixas/uso de material de 

consumo estão dependentes de apresentação do levantamento original realizado 

pela Comissão de Inventário quantos aos bens móveis e de almoxarifado.  

 

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

e/ou documentação que entender necessárias ao esclarecimento e comprovação da 

situação encontrada. 

 

Por conseguinte, sugere-se CITAR o Sr. Joseli José Marquezini, para apresentar o 

inventário original e as razões de justificativas que julgar necessárias. 
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4 MONITORAMENTO 

 

Não há item a ser monitorado, neste exercício. 

 

5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

A prestação de contas anual, ora avaliada, refletiu a gestão do Sr. Joseli José 

Marquezine, Secretário do Fundo Municipal de Saúde, no exercício de suas funções 

como ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, 

no exercício de 2014. 

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, 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 TC 28/2013. 

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamamento do responsável para 

apresentação de justificativas quanto aos achados detectados, conforme propostas 

de encaminhamento sugeridas a seguir. 

 

5.1 SÍNTESE DOS ACHADOS E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Apresenta-se a seguir, resumidamente, o achado que resultou na opinião do auditor, 

bem como, o responsável e a proposta de encaminhamento sugerida: 
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Descrição do achado Responsáveis 
Proposta de 

encaminhamento 

3.1.1.1 Pagamento parcial das contribuições 
previdenciárias patronais ao Regime Geral 
de Previdência Social.  

Sr. Joseli José 

Marquezini 
Citação 

3.1.1.2 Pagamento parcial das contribuições 
previdenciárias parte dos servidores ao 
Regime Geral de Previdência Social.  

 

Sr. Joseli José 

Marquezini 
Citação 

3.3.1 Não conformidade quanto aos bens em 
almoxarifado, entre aquisição de bens de 
consumo e seu efetivo consumo, afetam 
negativamente o resultado patrimonial do 
exercício de 2014.   

 

Sr. Joseli José 

Marquezini 
Citação 

 

 

Vitória – E.S., 14 de outubro de 2016. 

 
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO: 
ED WESLEY OLIVEIRA DE MORAES  
Matrícula 202.588 
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