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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Procede-se à elaboração da Instrução Técnica Conclusiva da Prestação de 

Contas Anual, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, 

referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Joseli José 

Marquezini. 

Ressalta-se que a presente Instrução Técnica Conclusiva foi baseada nas 

impropriedades apontadas na Instrução Técnica Inicial 1019/2016. 

 

 

2. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES 

2.1. PAGAMENTO PARCIAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

PATRONAIS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ITEM 3.1.1.1 DO 

RTC 376/2016) 

Inobservância aos 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. 

Conforme relatado no RTC 376/2016: 

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. 

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. 
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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. 

 

 

JUSTIFICATIVAS 

Devidamente citado, Termo de Citação 50247/2016, o Sr. Joseli José Marquezini 

apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, 

abaixo transcritas: 

A despeito do achado mencionado no Item 3.1.1.1 temos a 
esclarecer que o Fundo Municipal de Saúde Presidente Kennedy 
efetuou os pagamentos das contribuições previdenciárias (do 
empregador) ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), 
conforme se verifica na listagem de pagamentos. (Anexo I). 

Além disso, parte dos valores constantes no Quadro 01 - 
Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Patronais do 
Balanço da Execução Orçamentária mencionadas no Item 7.4, 
refere-se à contribuição previdenciária do empregador e dos 
servidores da competência de dezembro/2014, cujos valores têm seu 
vencimento até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente ao da 
competência, conforme se depreende do Art. 30, inciso I, alínea "b", 
da Lei Federal n° 8212/1991. 

Vale destacar que sobre a constatação dos auditores do TCEES 
quando da sua apresentação menciona que 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 dos servidores". 

Diante dessa constatação, informo aos auditores que R$ 623.278,31 
do valor citado acima refere-se a despesas de vencimentos e 
vantagens fixas, ou seja, pessoal a pagar, como está devidamente 
descriminado no Balanço Patrimonial/2014. 

Destaco também, que na fls. 76 do processo 4045/2015, os auditores 
do TCEES fazem uma comparação dos arquivos DEMCPA e do 
BALEXO, onde constatam que no arquivo DEMCPA no exercício de 
2014 o valor pago foi de R$ 1.029.513,49 e no BALEXO o valor pago 
foi de R$ 1.089.335,67, divergindo em R$ 59.822,18. 

Diante dessa divergência, informo também, que o valor constante no 
arquivo DEMCPA refere-se ao valor pago ao INSS já realizadas as 
deduções. (salário família e salário maternidade). 

O valor constante no arquivo BALEXO, refere-se a valores brutos a 
pagar a pagar ao INSS, ou seja, sem as devidas deduções de salário 
família e salário maternidade. 
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ANÁLISE 

A presente irregularidade se refere ao pagamento parcial dos valores devidos de 

contribuições previdenciárias patronais ao RGPS. 

Após regular citação, o defendente afirma que o Fundo de Saúde efetuou os 

pagamentos devidos ao INSS. Além disso, alega que parte dos valores apontados 

se referem a contribuições previdenciárias do exercício de 2014 a serem pagas em 

janeiro de 2015. 

Compulsando os documentos apresentados pela defesa verifica-se uma listagem de 

pagamentos de contribuições previdenciárias realizadas no exercício de 2015 

(30/06/2015), referente a despesas de 2014, no montante de R$ 815.426,24, que, ao 

ser somado aos valores pagos em 2014 (R$ 1.089.335,67) chega-se ao montante de 

R$ 1.904.761,91. 

Ao realizar uma nova análise dos valores devidos e pagos, observa-se: 

Tabela 01: 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 1.904.761,91 

(D) Diferença (A – C) – Valor 301.339,33 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 13,66% 

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

Assim, diferente do afirmado pela defesa, verifica-se que o Fundo Municipal não 

recolheu a totalidade dos valores devidos de contribuições patronais 

evidenciado em folha de pagamento (R$ 2.206.101,24), deixando de recolher o 

total de R$ 301.339,33, o que representa 13,66% do valor devido. 

Pelo exposto, opina-se no sentido de manter o presente indicativo de 

irregularidade. 

É importante frisar ainda que, o recolhimento em atraso de obrigações 

previdenciárias gera dano ao erário, através do pagamento de multas e juros de 

mora. Sendo assim, sugere-se determinar ao atual gestor do Fundo Municipal de 

Saúde de Presidente Kennedy que adote as medidas administrativas 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:879B7-FAB33-7A42C



 
  

 
 

Proc. TC 4045/2015 
Fl. 145 
Rubrica ___________ 
Mat. 203.516 

 
 

necessárias para caracterização ou elisão do dano, conforme determina o art. 

2º da Instrução Normativa TC 32/2014.  

 

2.2. PAGAMENTO PARCIAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

PARTE DOS SERVIDORES AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

(ITEM 3.1.1.2 DO RTC 376/2016) 

Inobservância aos artigos 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. 

Conforme relatado no RTC 376/2016: 

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. 

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. 

 

JUSTIFICATIVAS 

Devidamente citado, Termo de Citação 50247/2016, o Sr. Joseli José Marquezini 

apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, 

abaixo transcritas: 

A despeito do achado mencionado no Item 3.1.1.2 temos a 
esclarecer que o Fundo Municipal de Saúde Presidente Kennedy 
efetuou os pagamentos das contribuições previdenciárias (do 
servidor ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), conforme 
se verifica no razão da Conta Contábil 218810102002 – INSS 
servidores, detalhado: 

No dia 20/01/2015 foi pago R$ 25.906,88 (vinte e cinco mil, 
novecentos e seis reais e oitenta e oito centavos) parte do mês de 
dezembro/2014 (pag.1°); No dia 30/06/2015 foi pago R$ 251.829,28 
(duzentos e cinqüenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e 
vinte e oito centavos) referente os meses: fevereiro, março, abril, 
maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, e novembro/2014 
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(pag. 6); No dia 07/07/2016 foi pago R$ 50.956,38 (cinqüenta mil, 
novecentos e cinqüenta e seis reais e trinta e oito centavos) referente 
ao restante do mês de dezembro/2014, (pag.20) (Anexo II). 

Frente ao exposto, é possível observar que o Fundo Municipal de 
Saúde de Presidente Kennedy cumpriu com todas as obrigações 
legais concernentes à contribuição previdenciária do exercício de 
2014, de modo que as ALEGAÇÕES ELENCADAS NO ITEM 3.1.1 e 
3.1.2 NÃO DEVEM PROSPERAR, tendo em vista que os valores 
devidos foram efetivamente quitados. Vale informar que no exercício 
de 2016, o município adotou algumas medidas para aumentar suas 
receitas próprias, a fim de cumprir com suas obrigações perante 
terceiros e também junto ao INSS - Instituto do Seguro Social. 

 

 

ANÁLISE 

A presente irregularidade se refere ao pagamento parcial de contribuições 

previdenciárias parte dos servidores ao RGPS. 

Devidamente citado o defendente afirma que o Fundo de Saúde efetuou os 

pagamentos de contribuições sociais retida dos servidores ao INSS. Aduz ainda que 

os valores forma pagos no decorrer do exercício de 2015 e 2016. 

A defesa apresenta o razão do plano de contas da conta 218810102002 – INSS 

servidores, que confirma os argumentos apresentados e demonstra os 

recolhimentos dos valores devidos, conforme demonstrado: 

Tabela 02: Pagamento das contribuições sociais retida dos servidores      Em R$ 1,00 

DATA DO PAGAMENTO VALOR 

20/01/2015 25.906,88 

30/06/2015 251.829,28 

07/07/2016 50.956,38 

TOTAL 328.692,54 

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

Da análise da tabela acima observa-se que os valores devidos em 31/12/2014 foram 

devidamente pagos nos exercícios de 2015 e 2016. 

Pelo exposto, sugere-se afastar o presente indicativo de irregularidade. 

Entretanto, é importante destacar que o recolhimento em atraso de obrigações 

previdenciárias gera dano ao erário, através do pagamento de multas e juros de 

mora. Sendo assim, sugere-se determinar ao atual gestor do Fundo Municipal de 

Saúde de Presidente Kennedy que adote as medidas administrativas 
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necessárias para caracterização ou elisão do dano, conforme determina o art. 

2º da Instrução Normativa TC 32/2014.  

 

2.3. NÃO CONFORMIDADE QUANTO AOS BENS EM ALMOXARIFADO ENTRE 

AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E SEU EFETIVO CONSUMO, AFETAM 

NEGATIVAMENTE O RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (ITEM 3.3.1 

DO RTC 376/2016) 

Inobservância aos artigos 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. 
 

Conforme relatado no RTC 376/2016: 

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. 
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Por conseguinte, sugere-se CITAR o Sr. Joseli José Marquezini, para 
apresentar o inventário original e as razões de justificativas que julgar 
necessárias. 

 

JUSTIFICATIVAS 

Devidamente citado, Termo de Citação 50247/2016, o Sr. Joseli José Marquezini 

apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, 

abaixo transcritas: 

A despeito do achado mencionado no ítem 3.3.1 temos a esclarecer 
que a diferença de R$ 122.518,77, encontrada pela equipe técnica, 
refere-se a liquidações realizadas diretamente na contas de VPD 
- Variação Patrimonial Diminutivas, ou seja, não houve  
lançamento nas contas patrimoniais de estoques, conforme se 
verifica na listagem de lançamentos de liquidações do exercício de 
2014, (Anexo III). Para ostentar melhor as alegações esplanadas, 
apresentamos a tabela a seguir: 

 

Frente ao exposto, e na certeza que não houve o cometimento da 
irregularidade apontada NO ITEM 3.3.1, REQUER QUE SEJA 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:879B7-FAB33-7A42C



 
  

 
 

Proc. TC 4045/2015 
Fl. 149 
Rubrica ___________ 
Mat. 203.516 

 
 

AFASTADA A SUPOSTA IRREGULARIDADE e também a total 
responsabilização do gestor do Fundo Municipal de Saúde no 
exercício de 2014, Sr. Joseli José Marquezine, ora notificado. 

 

 

ANÁLISE 

A presente irregularidade se refere a não conformidade quanto aos bens de 

almoxarifado entre as aquisições de bens de consumo e o seu efetivo consumo. 

Após regular citação, o defendente alega que a divergência apontada se refere a 

liquidações realizadas diretamente nas contas de variações patrimoniais diminutivas, 

sem haver lançamentos nas contas de estoques.  

O defendente apresenta uma listagem de liquidações da qual se extraem os 

seguintes dados: 

Tabela 03: Listagem de lançamentos das liquidações                              Em R$ 1,00 

ELEMENTO DE DESPESA VALOR 

339032 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 368.437,08 

339030 - MATERIAL DE CONSUMO 122.518,77 

TOTAL 490.955,85 

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

Assim, verifica-se que o montante de R$ 122.518,77 se refere a bens de consumo 

que, segundo a defesa, foram liquidados diretamente no resultado do exercício. 

Entretanto, o defendente não apresentou alegações suficientes para justificar o 

procedimento adotado de liquidar materiais de consumo diretamente no resultado, 

sem passar pelo almoxarifado. 

Pelo exposto, opina-se no sentido de manter o presente indicativo de 

irregularidade. 

 

 

3  CONCLUSÃO  E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao Fundo Municipal de Saúde 

de Presidente Kennedy, exercício de 2014, formalizada de acordo com a 

Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. Joseli 
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José Marquezini, opinando pela manutenção dos seguintes indícios de 

irregularidades: 

 PAGAMENTO PARCIAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 
PATRONAIS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ITEM 
3.1.1.1 DO RTC 376/2016) 

Inobservância aos 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. 

 

 NÃO CONFORMIDADE QUANTO AOS BENS EM ALMOXARIFADO 
ENTRE AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E SEU EFETIVO 
CONSUMO, AFETAM NEGATIVAMENTE O RESULTADO 
PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (ITEM 3.3.1 DO RTC 376/2016) 

Inobservância aos artigos 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. 

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se 

no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IREGULARES as contas 

do Sr. Joseli José Marquezini, gestor do Fundo, no exercício de funções de 

ordenador de despesas no Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy no 

exercício de 2014, na forma do artigo 84, III da Lei Complementar Estadual 

621/2012. 

Sugere-se, ainda: 

a) A aplicação da multa prevista no artigo 135 da lei Complementar Estadual 

621/2012; 

b) DETERMINAR ao Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, na pessoa 

de seu gestor atual, que:  

b.1) adote as medidas administrativas necessárias, nos termos do art. 2º da IN 

TCEES 32/14, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes 

sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, bem como a 

responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do fundo, tendo em vista que tal 

despesa é considerada ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua 

glosa, informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido; 
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b.2) adote as medidas administrativas necessárias que viabilizem o recolhimento 

tempestivo das obrigações previdenciárias devidas pelo fundo, nos termos do artigo 

15, inciso I c/c art. 30, inciso I, alínea “b” da Lei 8.212/91, visando evitar danos ao 

erário decorrentes de multas e juros de mora. 

 

Vitória – E.S, 19 de junho de 2017. 
 

 

 
 
 
 
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO: 
MÁRCIO BRASIL ULIANA – MAT.: 203.516 
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