
Saldo a Saldo a

Alíquota  Pagar Alíquota  Pagar 

% em % em 

31/dez 31/dez

JANEIRO -R$                -R$      R$        -   JANEIRO 21,92 310.275,16R$      310.275,16R$       R$                          -   

FEVEREIRO -R$                -R$      R$        -   FEVEREIRO 21,92 341.510,79R$      341.510,79R$       R$                          -   

MARÇO -R$                -R$      R$        -   MARÇO 21,92 356.459,94R$      356.459,94R$       R$                          -   

ABRIL -R$                -R$      R$        -   ABRIL 21,92 361.227,94R$      361.227,94R$       R$                          -   

MAIO -R$                -R$      R$        -   MAIO 21,92 379.393,11R$      379.393,11R$       R$                          -   

JUNHO -R$                -R$      R$        -   JUNHO 21,92 361.248,53R$      361.248,53R$       R$                          -   

JULHO -R$                -R$      R$        -   JULHO 21,92 374.445,94R$      374.445,94R$       R$                          -   

AGOSTO -R$                -R$      R$        -   AGOSTO 21,92 369.578,92R$      369.578,92R$       R$                          -   

SETEMBRO -R$                -R$      R$        -   SETEMBRO 21,92 385.992,62R$      385.992,62R$       R$                          -   

OUTUBRO -R$                -R$      R$        -   OUTUBRO 21,92 373.900,91R$      373.900,91R$       R$                          -   

NOVEMBRO -R$                -R$      R$        -   NOVEMBRO 21,92 376.251,63R$      376.251,63R$       R$                          -   

DEZEMBRO -R$                -R$      R$        -   DEZEMBRO 21,92 490.336,82R$      164.779,04R$       R$           325.557,78 

13°SALÁRIO -R$                -R$      R$        -   13°SALÁRIO 21,92 -R$                   -R$                    R$                          -   

-R$                -R$     -R$      4.480.622,31R$   4.155.064,53R$   325.557,78R$            

A Aliquota Utilizada para exercício 2018 : 20% Referente a Cota Patronal e 1,92% do Fator Acidentário de Prevenção (FAP)

Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável

(CRC n°)

PAGO LIQUIDADO PAGO

Totais Totais
A legislação que rege o Regime Geral de Previdência Social Lei Nº 8213/91 de 24/07/1991

IDENTIFICAÇÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES

EXERCÍCIO:2018

DEMONSTRATIVO PATRONAL MENSAL DA DESPESA LIQUIDADA 

E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO

MESES

RPPS

MESES

RGPS

LIQUIDADO



                                                                                   Nota Explicativa - Tabela 23

O valor real correspondente  entre a planilha e ao razão contábil se direfem do arquivo Folrgp pelas seguintes Movimentações apresentadas em resumo:

Valor Razão 6.874.869,43    

Valor Folrgp 4.283.992,92    

Diferença 2.590.876,51    

Mov. Acerto (A) 2.393.567,21    

Coop. e Rat Nocivos (B) 187.264,17       

Emp. A maior © 434,54              

Juros (D) 679,91              

Anulações (E) 8.930,39           

Dif. Centavos apurado (F) 0,29                  

Item (A) - Foi realizado durante o exercício de 2018  movimentação de acerto de saldo para adequação do Conta corrente 36, portanto o valor apresentado pode

ser verificado entre os saldos de débito e crédito na mesma data.

Item (B) - O levantamento entre o Arquivo FOLRGP X  Valor contábil difere-se pela presença de Agentes Nocivos e Cooperativa de Transporte escolar que fazem

 recolhimento de cota patronal nas alíquotas de 6% e 15% respectivamente. Para a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2018 o arquivo (FOLRGP. XML)

 nos impossibilita  de enviar tal informação, considerando a demanda elevada entramos em contato com o TCEES e fomos orientados  a relatar valores abaixo na Ta

bela.

Item © - O valor de R$ 434,54  (Quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) trata-se empenho realizado de forma erronea (FUNDEB 60%) com-

putamdo um valor que  era para ser descontado e não valor pago, já pedimos restituição do valor em face do pagamento a maior para o exercício de 2019.

Item (D) -  O valor de R$ 679,91 (Seiscentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos) trata-se de juros ao Instituto Nacional de Seguro Social sobre GPS

 do mês 03/2018 ,pago em data posterior onde o mesmo não foi realizado o empenho da forma correta sendo assim este valor  foi contabilizado também de forma 

errênea.

Item (E) - O valor de R$ 8.930,39 (Oito mil,Novecentos e trinta reais e trinta e nove centavos) correponde a anulações realiadas entre os meses de Maio e Junho 

de 2018,essas anulações foram devido a forma errada de contabilização por fonte de recurso, apenas foi feito as mesmas  para troca dessas fontes e melhor  fide-

dignidade da informação.

Item (F) - O valor de R$ 0,29 (Vinte e nove centavos) trata-se de implicação da alíquota com 03 casas decimais e portanto gerando diferença de centavos entre os 
meses do exercício de 2018.


