ACÓRDÃO 01409/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo:

06475/2017-1

Classificação:

Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício:

2016

UG:

IPASIC - Instituto de Previdência Dos Servidores do Município
de Iconha

Relator:

João Luiz Cotta Lovatti

Responsável:

JOSE MANOEL MONTEIRO DE CASTRO, JOAO PAGANINI,
NADIA BELMOCK LOVATTI, MARCOS JOSE BEIRIZ SOARES

Procurador:

JOSE MANOEL MONTEIRO DE CASTRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – IPASIC –

O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI.
1. RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Iconha – IPASIC, referente ao exercício
financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. José Manoel Monteiro de Castro,
Diretor Presidente.
As peças contábeis encaminhadas a esta Tribunal foram analisadas pela Secretaria
de Controle Externo de Previdência e Pessoal – SecexPrevidência, que expediu o
Relatório Técnico 00563/2017-5, evidenciando indícios de irregularidade.
Esses indícios, assinalados na Instrução Técnica Inicial 01036/2017-6, propiciaram,

Assinado por
MICHELA MORALE
16/12/2019 13:09

RECOMENDAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.

Assinado por
SERGIO MANOEL NADER
BORGES
13/12/2019 16:19

REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO –

Assinado por
JOAO LUIZ COTTA
LOVATTI
13/12/2019 16:14

DO MUNICÍPIO DE ICONHA – EXERCÍCIO DE 2016 –

Assinado por
RODRIGO COELHO DO
CARMO
17/12/2019 12:15

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Sr. José Manoel Monteiro de Castro (Termo de Citação 01576/2017-4), a Sra. Nádia
Belmock Lovatti (Termo de Citação 01577/2017-9), o Sr. João Paganini (Termo de
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Citação 01578/2017-3) e o Sr. Marcos José Beiriz Soares (Termo de Citação
01579/2017-8), os quais apresentaram justificativas e documentos.
Seguindo o trâmite processual, expediu a Secretaria de Controle Externo de
Previdência e Pessoal a Instrução Técnica Conclusiva 04740/2018-5, opinando pela
manutenção das irregularidades transcritas abaixo (visto que as justificativas
apresentadas não foram suficientes para sanarem as mesmas):
2.1 CLASSIFICAÇÃO

INDEVIDA

DE

INVESTIMENTOS

EM

CONTA CONTÁBIL DE EQUIVALENTES DE CAIXA (item 3.1.1.1 do
RT 00563/2017-5)
Base Normativa: artigos

85

e

87

da

Lei

Federal 4.320/1964;

e, PCASP 6. ed.
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
2.2 CLASSIFICAÇÃO

INDEVIDA

DE

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

PARCELAMENTO

DE

A

EM

RECEBER

CONTA CONTÁBIL DE CLIENTES (item 3.1.1.2 do RT 00563/2017-5)
Base Normativa:

artigos

85

e

87

da

Lei

Federal

4.320/1964; e, PCASP (6ª ed.)
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
2.3 AUSÊNCIA

DE

REGISTRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

POR

COMPETÊNCIA

AUMENTATIVAS

DE

DECORRENTES

DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (item 3.2.1 do RT
00563/2017-5)
Base Normativa: artt. 85, 100 e 101 da Lei Federal 4.320/1964, artigo
3º e 5º da Lei Municipal 34/1992 e princípio da competência
(Resolução CFC 750/1993).
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
2.6 INCONSISTÊNCIAS

NA

GESTÃO

DAS

FOLHAS

DE

PAGAMENTOS (item 3.3.2.3 do RT 00563/2017-5)
Base Normativa: artigo 141, parágrafo único, da Resolução TC
261/2013; e, Instrução Normativa TC 34/2015, Anexo I
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
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2.7

DIVERGÊNCIA

NO

REGISTRO

DE

CRÉDITOS

PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS A RECEBER (item 3.4.1 do RT
00563/2017-5)
Base Normativa:

artigos

85

e

87

da

Lei

Federal

4.320/1964; e, PCASP (6ª ed.)
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
2.10 ESTUDO

DE

AVALIAÇÃO

ATUARIAL

ELABORADO

COM BASE EM DADOS INCOMPLETOS E INCONSISTENTES
GERANDO MENSURAÇÃO INADEQUADA DO PASSIVO ATUARIAL
(item 3.5.2.2 do RT 00563/2017-5)
Base Normativa:
Princípio

da

artigo

13, §

Competência

1º, da

Portaria

MPS 403/2008,

e Oportunidade e NBCT 16.5 e 16.10

(Resoluções CFC 1.132 e 1.137/2008).
Responsável: José Manuel Monteiro de Castro, diretor presidente,
João Paganini, prefeito municipal, e

Marcos José Beiriz Soares,

presidente da Câmara Municipal.
2.11 AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA COBERTURA DE
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS (item 3.6.1.1 do RT
00563/2017-5)
Base Normativa: artigo 1º, inciso III, artigo 6º, inciso VIII, e artigo 9º,
inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; e, artigo 15 da Portaria MPS
402/2008.
Responsáveis: José Manuel Monteiro de Castro, diretor presidente e
João Paganini, prefeito municipal.
2.12 PARECER

DO

CONTROLE

INTERNO

NÃO

ATENDE

AOS REQUISITOS DA IN TC 34/2015 (item 4.1 do RT 00563/2017-5)
Base Normativa:
aprovado

pela

artigo 135, § 4º, c/c artigo 137, IV do RITCEES,
Resolução

TC

261/2013

e Resolução TC

227/2011.
Responsável: João Paganini, prefeito municipal.
Prosseguindo, em razão das normas contidas no art. 319, § 1º, incisos I ao IV, da
Res. TC 261/2013, a Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal
concluiu sua análise opinando quanto ao aspecto técnico-contábil, por:
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Por

fim,

a) Rejeitar
as
razões
de
justificativa
e
opinar
pela
IRREGULARIDADE das contas relativas ao exercício de 2016, do
diretor presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Iconha – IPASIC, JOSÉ MANOEL MONTEIRO DE
CASTRO, pela prática de atos ilegais registrados nos itens 2.3, 2.6,
2,7, 2.10 e 2.11, consideradas de natureza grave, nos termos do
art. 84, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar. 621/2012, e do
art. 163, inciso IV, do Regimento Interno do TCEES, opinando
ainda, pela aplicação da multa prevista no art. 135, II, da LC
621/2012.
b) Não há como afastar a responsabilidade do prefeito municipal,
JOÃO PAGANINI, sobre as irregularidades dos itens 2.10, 2.11 e
2.12, consideradas de natureza grave. Assim, conforme explicado
no subitem 1.1.1 desta Instrução Técnica, considerando que o ente é
responsável pelo equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, nos
termos do art. 69 da LRF e art. 40 da Constituição Federal; e ainda,
considerando o procedimento a ser adotado conforme o art. 57,
inciso I, da Lei Orgânica desta Corte de Contas, que determina que
seja avaliada a responsabilidade dos demais agentes que
contribuíram de alguma forma para a consumação das ilicitudes, não
se limitando ao ordenador de despesas, o Prefeito Municipal deve
ser responsabilizado nestes autos por essas irregularidades.
c) Nota-se que também não há como afastar a responsabilidade do
presidente da Câmara Municipal de Iconha, MARCOS JOSÉ BEIRIZ
SOARES, considerando o procedimento a ser adotado conforme o
art. 57, inciso I, da Lei Orgânica desta Corte de Contas, que
determina que seja avaliada a responsabilidade dos demais agentes
que contribuíram de alguma forma para a consumação das ilicitudes,
não se limitando ao ordenador de despesas, o presidente da
Câmara Municipal deve ser responsabilizado nestes autos pela
irregularidade relatada no item 2.10, considerada de natureza
grave, pela inexistência ou inconsistência de informações relevantes
apresentadas na base de dados, com relação ao tempo de
contribuição previdenciária anterior à admissão no serviço público do
servidores ativos da Câmara Municipal, o que determinou adoção
de premissas técnicas para minimizar os efeitos dos resultados
da avaliação atuarial do RPPS.
d) Afastar a responsabilização da controladora geral do Município,
NÁDIA BELMOCK LOVATTI, considerando as informações trazidas
aos autos, e, em especial, os apontamentos assentados no subitem
1.1.2 desta Instrução, que sugeriu a exclusão do controlador
interno do polo passivo em relação aos 2.3, 2.6 e 2.7.
a SecexPrevidência sugeriu que fossem feitas recomendações,

determinações e a aplicação de multas, conforme segue:
Não obstante, sugere-se sejam feitas, para adequação e melhoria da
gestão do Instituto, as seguintes RECOMENDAÇÕES, nos termos do
art. 329, §7º, da Res. 261/2013 – RITCEES:
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a) ao chefe do Poder Executivo, iniciar processo legislativo com a
finalidade de incluir na legislação municipal a obrigatoriedade de
prestação de informação de seus servidores do tempo de
contribuição à previdência anterior a admissão no serviço público
(item 2.10 desta Instrução).
b) ao atual chefe do Poder Executivo e ao gestor iniciarem processo
legislativo com a finalidade de fixar o limite de gastos administrativos
em temos percentuais de acordo com a Portaria MPS 402/2008
(item 2.11 desta Instrução).
Sugere-se, também, para adequação e melhoria da gestão do
Instituto, as seguintes DETERMINAÇÕES, nos termos do art. 329,
§7º, da Res. 261/2013 – RITCEES:
- Ao gestor do IPASIC:
para que observe a classificação de seus ativos de acordo com a
sua política de investimentos, observando os prazos para serem
classificados como de curto e/ou longo prazo, apresentando os
resultados na próxima prestação de contas (item 2.1 desta
Instrução);
b) para que classifique suas contas de acordo com o Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público – PCASP, disponível no site Cidades
deste Tribunal de Contas, em cada exercício, apresentando os
resultados na próxima prestação de contas (item 2.2 desta
Instrução);
c) para que cumpra o que determina o § 1º do art. 13 da Portaria
403/2008, que recomenda adotar providências para sanear
inconsistências apontadas no Parecer Atuarial, até a próxima
avaliação atuarial (item 2.10 desta Instrução).
- Ao gestor do IPASIC e à Controladoria Geral do Município:
a)

a)

para que estabeleçam instrução de controle, incluindo técnica de
‘conciliação de saldos’, para o ‘demonstrativo das receitas de
contribuições efetivamente devidas (DEMREC)’ e o ‘balancete
contábil de verificação (BALVER)’, na forma recomendada nas
normas de auditoria governamental, apresentando os resultados na
próxima prestação de contas do IPASIC (item 2.3 desta
Instrução);

para que estabeleçam instrução de controle a fim de verificar o
conteúdo dos arquivos antes de seu envio ao Tribunal de Contas,
sob pena de responsabilização civil, criminal e administrativa, na
forma do que dispõe o parágrafo único do art. 141 do Regimento
Interno do TCEES, apresentando os resultados na próxima
prestação de contas do IPASIC (item 2.4 desta Instrução);
c) para que estabeleçam instrução de controle e gestão
das folhas
de pagamentos, incluindo procedimento técnico de ‘conciliação’
dos valores e dados constantes dos resumos anuais das folhas de
pagamentos dos servidores vinculados ao RPPS e ao RGPS
(FOLRPP/FOLRGP) e dos valores e dados informados ao
CADPREV e os constantes do balancete da execução da despesa
b)
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orçamentária (BALEXO), na forma recomendada nas normas de
auditoria governamental, apresentando os resultados na próxima
prestação de contas do IPASIC (item 2.6 desta Instrução);
para que estabeleçam instrução de controle para parcelamento de
débitos, incluindo procedimento técnico de ‘conciliação’ dos valores
constantes do ‘relatório detalhado dos parcelamentos firmados’
(RELPAR) com valores constantes do Balanço Patrimonial e dos
registros de parcelamento do Ministério da Previdência Social, na
forma recomendada nas normas de auditoria governamental,
apresentando os resultados na próxima prestação de contas do
IPASIC (item 2.7 desta Instrução);
- Ao atual chefe do Poder Executivo:
d)

a) para dotar o sistema de Controle Interno de recursos humanos,
materiais e tecnológico a fim de cumprir o que determina o art. 31
da Constituição Federal e o caput do art. 137 e inciso IV da
Resolução TC 261/2013, comprovando as providências tomadas
na próxima prestação de contas (item 2.3 desta instrução);
b) em virtude da ausência de lei específica fixando o limite de gastos
administrativos, repassar aos cofres do IPASIC o montante de R$
167.682,46, referentes às despesas administrativas do exercício de
2016, com aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de
juros, comprovando o repasse na próxima prestação de contas do
Instituto (item 2.11 desta Instrução).
c) diante do grau de responsabilidade e da amplitude das atividades a
serem desenvolvidas pelo Controle Interno, para dar cumprimento
ao que determina o art. 82, § 2º da Lei Complementar 621/2012
(Lei Orgânica do TCEES), que assegure os recursos humanos,
materiais e tecnológicos necessários ao bom desempenho da
função, comprovando na próxima prestação de contas do IPASIC o
resultado das medidas tomadas (item 2.12 desta Instrução).
Sugere-se ao relator a aplicação de multas nos termos do art. 389, I
c/c art. 163, IV do Regimento Interno do TCEES, pelos seguintes
motivos:
a) ausência
de
registro
por
competência
de variações
patrimoniais
aumentativas
decorrentes
de contribuições
previdenciárias é irregularidade de natureza grave, por possuir
efeitos quantitativos nas demonstrações contábeis do ente, e no
patrimônio líquido, prática danosa ao equilíbrio financeiro do RPPS
por se caracterizar ocultação de ativos (item 2.3 desta Instrução).
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
b) encaminhamento de informações não confiáveis a este Tribunal de
Contas por meio da PCA é irregularidade de natureza grave, por
infringir a norma legal, causar graves danos às análises, onerar a
administração pública, infringir o Regimento Interno desta Corte de
Contas, além de fragilizar a ação do controle externo e confundir o
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controle social com informações não fidedignas; e, ainda, divulgálas nos portais do ente e deste Tribunal de Contas (item 2.6 desta
Instrução).
Responsáveis: José Manoel Monteiro de Castro, diretor
presidente.
c) divergência no registro de créditos previdenciários parcelados a
receber é irregularidade de natureza grave, por infração às
normas contábeis, ter característica quantitativa e possuir efeitos
sobre o patrimônio líquido (item 2.7 desta Instrução).
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
d) inexistência ou inconsistência de informações relevantes
apresentadas na base de dados é irregularidade de natureza
grave, por determinar adoção de premissas técnicas para
minimizar os efeitos dos resultados da avaliação atuarial do RPPS
(item 2.10 desta Instrução).
Responsáveis: José Manuel Monteiro de Castro, diretor
presidente, João Paganini, prefeito municipal, e Marcos José Beiriz
Soares, presidente da Câmara Municipal.
e) não dotar o Controle Interno com recursos humanos habilitados, o
que possibilitou emissão de ‘parecer do controle interno que
não
atende
aos requisitos da IN TC 34/2015’, e, ainda, a
ressalva da controladora geral do Município, contida no item 5.1 do
RELUCI desta PCA, alegando da falta de estrutura do sistema,
caracteriza grave infração à norma, principalmente no que
concerne aos Institutos de Previdência que carecem de maior
atenção, em virtude das complexas e importantes atividades
desenvolvidas, que exigem responsabilidade ainda maior de seus
gestores e um desempenho efetivo do sistema de controle interno,
pelo que representam no âmbito das políticas públicas dos
municípios (item 2.12 desta Instrução).
Responsável: João Paganini, prefeito municipal.
Sugere-se, também, dar ciência do julgamento deste Egrégio Tribunal
de Contas à Secretaria de Previdência Social vinculada ao Ministério
da Fazenda.
Nos termos regimentais, foram os autos remetidos ao douto Ministério Público de
Contas, que por meio do Parecer 05977/2018-5, da lavra do Procurador de Contas
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se anuindo aos argumentos fáticos
e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva nº 4740/2018.
Após análise e apreciação deste Relator, estes autos integraram a pauta de
julgamento da 6ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, ocorrida no dia 13 de
março de 2019, onde recebeu sustentação oral realizada pelos Srs. José Manoel
Monteiro de Castro, Diretor Presidente do IPASIC e João Paganini, Prefeito
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Municipal de

Iconha, este

representado

pelo

primeiro, os

quais juntaram

documentos.
Por determinação deste relator, a Secretaria-Geral das Sessões encaminhou os
autos a área técnica deste Tribunal (Despacho 12542/2019-4), juntamente com as
Notas Taquigráficas 42/2019-6, para manifestação técnica sobre os argumentos de
defesa apresentados na referida sustentação oral.
Em sua análise, a SecexPrevidência concluiu que os esclarecimentos apresentados
em sede de sustentação oral, bem como a documentação juntada aos autos não
lograram êxito “em razão das peças e demonstrações contábeis do exercício de
2016 terem sido publicadas com tais irregularidades, que mesmo sendo corrigidas
posteriormente, não retroagem para corrigir possíveis decisões tomadas em cima de
informações explicitadas” (Manifestação Técnica 1314/2019-4).
Em assim sendo, aquela secretaria sugere a manutenção das irregularidades
assinaladas na ITC 4740/2018-5, itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11 e 2.12.
Seguindo a tramitação processual, os autos foram encaminhados ao Senhor
Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
que se manifestou por meio do Parecer 3659/2019-3, pugnando pelo julgamento do
feito na forma proposta pela equipe técnica na Manifestação Técnica 1314/2019.
Após, vieram-me os autos para análise.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. DOS RESPONSÁVEIS PELA PRÁTICA INFRACIONAL
A atribuição outorgada ao controle externo de fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades
da administração direta e indireta quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e
economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas advém da matriz
constitucional, especificamente do art. 70 da Constituição Estadual.
Prescreve aquele mandamento constitucional que prestarão contas qualquer pessoa
física, jurídica ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou os
Municípios respondam, ou que em nome destes, assuma obrigações de natureza
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pecuniária.
A despeito da obrigação ser conferida aos responsáveis pela Unidade Gestora, a
análise das contas pôde identificar inconformidades e irregularidades atribuíveis a
outras pessoas, indiciados por condutas e práticas administrativas concorrentes e
partícipes da ação inquinada.
Nesse contexto, ao prescrever a obrigação do ente instituidor de RPPS de organizálo com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio
financeiro e atuarial, o art. 69 da LRF extrapola o conceito de responsabilidade,
podendo alcançar outros agentes sujeitos à jurisdição deste Tribunal além,
obviamente, do responsável pela Prestação de Contas.
No caso dos presentes autos, foram chamados ao processo, além do ordenador de
despesas, Presidente

do

Instituto

de Previdência, outros agentes públicos

municipais: o Prefeito, o Presidente da Câmara e a Controladora Geral.
Tais agentes têm atribuições de direção na administração municipal e o exercício do
poder hierárquico os torna sujeitos a responder por culpa in vigilando quando
configurado erro grosseiro ou dolo, conforme se extrai do art. 12, § 7º do Decreto
9830/2019, que regulamenta o disposto nos art. 20 ao 30 do Decreto-Lei 4657/1942
que institui a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Especialmente quanto a Secretária Municipal de Controle e Transparência de
Iconha, citada em relação as irregularidades nos itens 3.2.1, 3.3.2.1.1, 3.3.2.3 e
3.4.1 do Relatório Técnico 00563/2017, sugere o subscritor da ITC 04740/2018 a
exclusão da responsabilidade daquela agente pública do polo passivo da presente
prestação de contas, nos termos do art. 485, IV, do CPC e art. 70, da Lei Orgânica
do TCEES, diante da interpretação de que as irregularidades indigitadas à
responsável se referem a atos praticados por terceiros, não sendo possível sua
responsabilização por eles.
Nesse último ponto, deixo de acolher os termos da referida manifestação técnica e,
encampada no Parecer Ministerial 1018/2019-4, porque entendo que a responsável
pelo Controle Interno tem atribuição relevante e imprescindível no procedimento de
prestação de contas, previsto no art. 42, II da Lei Complementar 621/2012 e no art.
135, § 4º do Regimento Interno.
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O próprio ordenamento legal do município cuidou do tema ao prescrever no art. 5º,
XXIII da Lei Municipal 754/2013 a responsabilidade do Órgão Central de Controle
Interno na emissão de Parecer Conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela
administração.
Assim, as atribuições conferidas à Secretaria Municipal de Controle e Transparência
do Município não estão adstritas à expedição de atos meramente protocolares, mas
constituem alicerces da Prestação de Contas, da qual seu responsável participa
como sujeito ativo na relação obrigacional prescrita no Parágrafo Único, do Art. 70
da Constituição Estadual, e da qual não pode ser exonerada, sujeitando-se, por seus
atos e subscrições, ao crivo deste Tribunal.
Diante do exposto MANTENHO João Paganini, Prefeito Municipal e Marcos José
Beiriz Soares, Presidente da Câmara Municipal e Nádia Belmock Lovatti,
Controladora Geral no polo passivo da relação, juntamente com José Manuel
Monteiro de Castro, Diretor Presidente do Instituto de Previdência.
2.2. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PCA- CUMPRIMENTO DE PRAZO
Inicialmente se verifica que a Prestação de Contas do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos de Iconha foi entregue em 31/03/2017, encaminhada a este
Tribunal nos termos do artigo 141 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, por meio do Controle Informatizado de Dados do Espírito
Santo (CIDADES-WEB/PCA), conforme atestado em análise técnica.
2.3. GESTÃO PÚBLICA – ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS.
O Regime Próprio dos Servidores Públicos do município de Iconha foi instituído por
meio da Lei Municipal 34, de 31 de janeiro de 1992. O rol de benefícios concedidos
aos seus segurados está previsto no artigo 6º da referida legislação, e alteração
dada pela Lei Municipal 158, de 11 de novembro de 1997, constituiu-se em:
De se realçar, no que tange aos aspectos de gestão pública, a abordagem efetuada
pela unidade técnica desta Corte quanto a:
2.3.1 Relação

existente

entre

o

número

de

servidores

ativos

e

inativos/pensionistas – equilíbrio financeiro do RPPS (exercício 2016):
De pronto, constata a unidade técnica que a relação entre o número total de
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servidores ativos (356 servidores) e o número total de aposentados (77 servidores) e
pensionistas (29 pensionistas) perfaz o coeficiente de 3,35, indicando que para
cada aposentado/pensionista existem apenas 3,53 servidores ativos; enquadrandose este RPPS, pois, na faixa de “situação preocupante”, concorde classificação
criada por Narlon Gutierre Nogueira (in O equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS:
de princípio constitucional a política pública de estado. Brasília: MPS, 2012. 336
págs.), antevendo:
2.3.2 Gestão orçamentária e financeira do RPPS (exercício 2016):
Concluiu a unidade técnica, ao apurar o resultado orçamentário da entidade (tabela
3- fl. 8- RT 563/2017) no exercício de 2016, que o RPPS apresentou superávit de
R$4.565.409,43; tendo as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas
totalizado os montantes de R$ 6.967.781,60 e R$2.399.872,17, respectivamente.
Lado outro, ao tratar do equilíbrio financeiro e da capacidade de formação de
reserva do IPSPIC, afirma a unidade técnica que a arrecadação do exercício de
2016 (decorrente da arrecadação das alíquotas normais de custeio) foi suficiente
para manutenção das atividades e dos pagamentos de benefícios do RPPS,
apresentando resultado positivo no valor de R$ 343.388,03 (tabela 4- fl. 9 do RT
563/2017/2018), acrescentando

às suas reservas no exercício o valor de

R$201.077,58 (tabela 05 fl. 9- RT 563/2017).
Frente ao exposto, conclui a unidade técnica:
Desta

forma,

verifica-se

que

situação

financeira

do

Instituto

de

Previdência dos Servidores Públicos de Iconha, no exercício de 2016,
apresentou-se equilibrada, com recursos suficientes para arcar com o
pagamento de benefícios previdenciários, mantendo uma capacidade de
formação de reservas, refletindo no saldo dos investimentos que tiveram
aumento de 23,98% em relação ao exercício anterior.
Avaliou a unidade técnica as disponibilidades financeiras/investimentos temporários
do Instituto, que perfez em 31/12/2016 o montante de R$ 22.049.655,32 (Tabela 06fl. 10- RT 563/2017); apurando que a totalidade dessas disponibilidades estava
depositada em instituições financeiras oficiais, conforme determina a Constituição
Federal de 1988 (§3º do art. 164) e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Ainda, avaliou a área técnica se as disponibilidades financeiras do regime próprio de
previdência social foram depositadas em contas específicas do Instituto de
Previdência e se existem fundos específicos pertencentes a esta entidade, com
depósitos e aplicações de recursos distintos em cada fundo, conforme determina o §
1º, do artigo 43, da LC 101/2000 - LRF, não apontando qualquer impropriedade.
Por fim, sintetiza na Tabela 07 (fl. 11- RT 563/2017) o Balanço Financeiro que
integra a prestação de contas anual, e que apresentou resultado financeiro no valor
de R$4.428.522,97.
2.4

ANÁLISE DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS
NO RELATÓRIO TÉCNICO 563/2017 E RATIFICADOS NA INSTRUÇÃO
TÉCNICA CONCLUSIVA 4740/2018.

2.4.1 CLASSIFICAÇÃO

INDEVIDA

DE

INVESTIMENTOS

EM

CONTA

CONTÁBIL DE EQUIVALENTES DE CAIXA (item 3.1.1.1 do RT
00563/2017-5 e item 2.1 da ITC 4740/2018). Base Normativa: artigos
85

e

87

da

Lei

Federal 4.320/1964; e, PCASP 6. ed.

Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
O Relatório de Auditoria identifica que a Unidade Gestora classificou indevidamente
os investimentos dos recursos do RPPS na conta contábil 1.1.1.1.1.50.00.00 –
‘Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata, conforme informações do balancete
de verificação contábil (BALVER), quando o Plano de Contas Aplicável ao Setor
Público, então vigente, prevê o registro de investimento no grupo da conta
1.1.4.0.0.00.00 – ‘Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo’, com
ofensa aos artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964.
As justificativas apresentadas pelo responsável em resposta à citação, e a
sustentação

oral, foram no sentido de esclarecer sua conduta diante da

interpretação particular quanto a identificação de contas contábeis mas, afirmam que
foram adotadas ações no sentido de adequação da referida conta em exercícios
seguintes e que tal fato não acarretou distorção dos resultados patrimoniais da
unidade.
A despeito da confirmação da irregularidade diante da manifestação técnica
conclusiva, não lhe reconheço a caracterização de falta de natureza grave, mas
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firmo entendimento de se tratar de evento de natureza qualitativa, sem teor
suficiente para identificar situação grave mas passível, no entanto, de correção em
exercícios vindouros, amoldando-se à hipótese prevista no art. 84, inciso II da Lei
Complementar 621/2012, sem aplicação

de

sanção, dando-se quitação à

responsável de acordo com o art. 86 da referida lei.
2.4.2 CLASSIFICAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES

INDEVIDA

DE

PREVIDENCIÁRIAS

PARCELAMENTO
A RECEBER

DE

EM CONTA

CONTÁBIL DE CLIENTES (item 3.1.1.2 do RT 00563/2017-5, item 2.2 da
ITC 4740/2018). Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal
4.320/1964; e, PCASP (6ª ed.). Responsável: José Manoel Monteiro de
Castro, diretor presidente.
O Relatório de Auditoria revela que a Unidade Gestora registrou na conta
112220301 – ‘Faturas/Duplicatas a receber vencidas’, no montante total de
R$679.151,10, para, em notas explicativas encaminhadas em conjunto com o
Balanço Patrimonial (BALPAT), declara tratar-se de parcelamento firmado entre a
Prefeitura Municipal e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Iconha
quando

deveria

registrá-lo

na

conta

contábil

1.1.2.1.1.70.00

–

‘Créditos

previdenciários parcelados’.
Conforme o item anterior, as justificativas apresentadas pelo responsável não foram
capazes de afastar a evidente infração à norma contábil, entretanto esta tem
natureza qualificativa, sem alteração no patrimônio líquido daquela unidade gestora.
A despeito da confirmação da irregularidade diante da manifestação técnica
conclusiva, não lhe reconheço a caracterização de falta de natureza grave, dada sua
natureza qualitativa aplicando irregularidade com ressalva com determinação de
correção em exercícios vindouros, amoldando-se à hipótese prevista no art. 84,
inciso II da Lei Complementar 621/2012, sem aplicação de sanção, dando-se
quitação à responsável de acordo com o art. 86 da referida lei.
2.4.3 Ausência de registro por competência de variações patrimoniais
aumentativas decorrentes de contribuições previdenciárias (item 3.2.1
do RT 00563/2017-5 e item 2.3 da ITC 4740/2018). Base Normativa: art.
85, 100 e 101 da Lei Federal 4.320/1964, artigo 3º e 5º da Lei Municipal
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34/1992

e

princípio

da

competência

(Resolução

CFC

750/1993).

Responsáveis: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente e
Nádia Balmock Lovatti, controladora geral do Município;
O Relatório de Auditoria revela no demonstrativo de receitas devidas ao RPPS
(DEMREC) montante total de R$3.023.715,29, porém, em consulta ao balancete
contábil de verificação (BALVER), observa-se desequilíbrio nos registros de
Variações Patrimoniais Aumentativas contidos nas contas contábeis destinadas ao
controle

de

contribuições

previdenciárias,

registrada

no

montante

de

R$3.841.466,40, a revelar diferença de R$ 817.751,11 entre o registro contábil de
Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) de contribuições previdenciárias e o
registro por competência dessas receitas, com ofensa aos artigos 85, 100 e 101 da
Lei Federal 4.320/1964, Lei Municipal 34/1992 e princípio da competência
(Resolução CFC 750/1993), conforme as tabelas abaixo:
Demonstrativo DEMREC – Prestação de Contas Anual/2016
ÓRGÃOS
Prefeitura
Municipal
Fundo Municipal
de Saúde
SAAE
Câmara Municipal
Prefeitura de
Piúma
Servidores
cedidos
TOTAL

Contribuição Contribuição Contribuição
do Segurado
Patronal
Suplementar

TOTAL

665.605,33

923.376,12

453.821,80 2.042.803,25

221.486,91

305.718,70

151.013,79

678.219,40

38.517,12
51.955,98

53.412,05
72.156,64

26.250,99
35.424,52

118.180,16
159.537,14

1.331,93

1.704,04

837,52

3.873,49

7.201,41

8.990,38

4.910,06

21.101,85

986.098,68

1.365.357,93

672.258,68 3.023.715,29

Demonstrativo BALVER – Prestação de Contas Anual/2016.
Valores
4.2.1.1.0.00.00
Contribuições Sociais – RPPS
Registrados
Contribuições Sociais – RPPS –
4.2.1.1.1.00.00
1.686.282,10
Consolidação
4.2.1.1.1.0
Contribuição do Segurado ao RPPS
1.686.282,10
2.00
4.2.1.
1.053.1
Contribuição do servidor – RPPS
1.1.02.01
34,33
4.2.1.
Contribuição do aposentado –
7.300,9
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1.1.02.02
RPPS
4.2.1.1.1.0
Contribuição para amortização do
3.00
déficit atuarial
Contribuições Sociais – RPPS – Intra
4.2.1.1.2.00.00
OFSS
4.2.1.1.2.0
Contribuições Patronais ao RPPS
1.00
4.2.1.1.2.0
Contribuição Patronal de Servidor
1.01
Ativo – RPPS
TOTAL GERAL REGISTRADO

6
625.846
,81
2.155.184,3
0
2.155.184,3
0
2.155.184,3
0
3.841.466,40

Em suas justificativas, o responsável aduz a existência de movimentação de débito e
crédito nas contas dos grupos 42111 e 42112 das Variações Patrimoniais
Aumentativas,

inclusive

estornos

de

lançamentos

contábeis

para

corrigir

lançamentos, separados em valores das contribuições patronais e das contribuições
para amortização de déficit atuarial, e anulações de talões da receita para correção
da conta contábil.
Argumenta ainda, em sede de sustentação oral, que o exercício 2016 foi marco
inicial de conciliação entre o DEMREC, este em planilha Excel, com as Variações
Patrimoniais Aumentativas – VPA, e sofreu reflexo das contribuições previdenciárias
referente a dezembro de 2015 e recolhidas em janeiro de 2016, registradas com
lançamento contábil de débito da conta Banco e Crédito da conta VPA em 2016 mas
que na PCA, exercício 2017, foi feito o reconhecimento das VPA’s por competência,
devidamente conciliado com o valor registrado no DEMREC.
Ainda em relação às justificativas, dos números apresentados se infere que as
contribuições previdenciárias devidas ao RPPS referentes ao exercício de 2016,
totalizaram R$ 3.033.267,70, apresentando uma diferença de R$ 9.552,41 a mais do
que o valor registrado no DEMREC encaminhado na PCA 2016, R$ 3.023.715,29,
entretanto tal registro não saneia a diferença apurada entre o BALVER e as VPA’s,
antes ao contrário, vem a confirmar a disfunção contábil.
Há de se observar que a realização de registro contábil pelo regime de caixa, na
VPA, contraria o princípio da competência de acordo com o Manual de Contabilidade
Aplicado ao Setor Público – MCASP (6ª edição), aplicado aos exercícios 2015 e
2016.
Segundo os princípios contábeis da competência e da oportunidade, e
atendendo aos arts. 85,89, 100 e 104 da Lei 4.320/1964 e ao inciso II do
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art. 50 da LRF, a variação patrimonial aumentativa (VPA) deve ser
registrada

no

momento

da

ocorrência

do

seu

fato

gerador,

independentemente de recebimento, e, analogamente, a variação
patrimonial diminutiva (VPD) deve ser
ocorrência

do

seu

fato

registrada

no

momento

da

gerador, independentemente do pagamento

e da execução orçamentária.(g. n.)
Nesse caso, a VPA deve ser registrada no momento da ocorrência do seu fato
gerador,

independentemente

de

recebimento, e, analogamente, a

variação

patrimonial diminutiva - VPD deve ser registrada no momento da ocorrência do seu
fato gerador, independentemente do pagamento e da execução orçamentária.
Assim,

inaplicável

o

lançamento

da

contribuição

previdenciária

relativa

a

dezembro/2015 como VPA do exercício de 2016, quando esta deveria ser registrada
na conta do Patrimônio Líquido, Ajustes de Exercícios Anteriores, e evidenciada em
notas explicativas.
O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de
registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios
contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado
em notas explicativas.
Resta comprovado nos autos que o registro da contribuição previdenciária, relativa a
dezembro/2015, na VPA do exercício de 2016, distorceu a composição quantitativa
do resultado desse exercício de forma relevante, conforme se extrai da ITC
4740/2018 configurando grave infração à norma legal de natureza contábil e
patrimonial, amoldada à hipótese prevista no art. 84, inciso III da Lei Complementar
621/2012, sujeita a sanção pecuniária nos termos do art. 135, inciso II, da referida lei
c/c o art. 389, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal.
Definida a irregularidade, naturalmente o nexo causal decorre da conduta do
responsável pela Unidade Gestora. Entretanto, também se apresenta como
responsável a Controladora Geral do Município, esta em razão de erro grosseiro ao
afirmar a existência de ponto de controle específico no relatório conclusivo do
sistema

de

controle

interno

(RELUCI),

que

ressalta

a

necessidade

do

acompanhamento de registros contábeis em conformidade com os ‘princípios
fundamentais’ de contabilidade, quando efetivamente a Controladoria não executou
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nenhuma análise, conforme se infere das próprias justificativas por ela apresentadas
(eventos 109 e 110 do processo eletrônico) quando questiona o prefeito municipal
acerca da falta de estrutura organizacional e da “análise” fundada somente em um
check list.

Desse modo, a teor da manifestação técnica e do parecer Ministerial, e
considerando que a ausência de registro por competência de variações patrimoniais
aumentativas decorrentes de contribuições previdenciárias é grave infração à norma
de natureza contábil, por possuir efeitos quantitativos nas demonstrações contábeis
do ente, e no patrimônio líquido, configurando prática danosa ao equilíbrio financeiro
do RPPS por se caracterizar ocultação de ativos, mantém-se, portanto, a
irregularidade amoldada à hipótese prevista no art. 84, inciso III da Lei
Complementar 621/2012, sujeita a sanção pecuniária nos termos do art. 135, inciso
II, da referida lei c/c o art. 389, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal.
2.4.4 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DEVIDAS PELA UNIDADE GESTORA AO RPPS (item 3.3.2.1.1 do RT
00563/2017-5 e Item 2.4 da ITC 4740/2018). Base Normativa:
40, caput, e

149, §

Brasil; artigo 2º da

Lei

artigos

1°, da Constituição da República Federativa do
Federal 9.717/1998; e, artigos 3º e 5º da Lei

Municipal 34/1992. Responsáveis: José Manoel Monteiro de Castro,
diretor presidente, e Nádia Belmock Lovatti, controladora geral do
Município.
O Relatório de Auditoria apurou que no exercício 2016 o Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos de Iconha liquidou e pagou despesa com contribuições
previdenciárias patronais, vinculados ao regime próprio de previdência municipal, em
montante inferior ao devido com ofensa aos artigos 40, caput, e 149, § 1°, da
Constituição da República Federativa do Brasil; artigo 2º da Lei Federal 9.717/1998;
e, artigos 3º e 5º da Lei Municipal 34/1992.
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As justificativas apresentadas pelo responsável foram suficientes para o afastamento
da irregularidade eis que comprovado erro material no preenchimento de
determinado campo, entretanto, segundo a análise técnica: “... o arquivo FOLRPP
da PCA/2016, encaminhado a este Tribunal de Contas, constata-se que o resumo da
folha de pagamento contém as informações exigidas na IN 34/2015 (pagamento a
servidores vinculados ao RPPS, aposentados e pensionistas), além de pagamento
de auxílio doença, não sendo possível segregar os pagamentos dos servidores que
prestam serviços ao IPASIC”.
Diante do exposto, acompanhando área técnica e o douto Ministério Público de
Contas, conclui-se pela regularidade do item, amoldando-se à hipótese prevista no
art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação aos responsáveis
de acordo com o art. 86 da referida lei.
No entanto, em virtude de o demonstrativo ter sido apresentado de forma errônea,
determine-se ao gestor e à Controladoria Geral do Município para que estabeleçam
instrução de controle a fim de verificar o conteúdo dos arquivos antes de seu envio
ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilização civil, criminal e administrativa,
na forma do que dispõe o parágrafo único do art. 141 do Regimento Interno do
TCEES, apresentando os resultados na próxima prestação de contas do IPASIC.
2.4.5 RECOLHIMENTO

INJUSTIFICADO

DE

CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS (item 3.3.2.2.1 do RT 00563/2017-5 e
item 2.5 da ITC 4740/2018). Base Normativa: artigos 37 e 195, inciso I,
alínea “a”, da Constituição da República; artigo 22, incisos I e II, c/c artigo
30, inciso I, alínea b, da Lei Federal 8.212/1991; artigo 60 da Lei Federal
4.320/1964. Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor
presidente.
O Relatório de Auditoria apurou que o Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos de Iconha liquidou e pagou despesa com contribuições previdenciárias,
vinculada ao RGPS, em montante R$750,00, sem vinculação à folha de pagamentos
vinculada aquele regime (FOLRGP), com ofensa aos artigos 37 e 195, inciso I,
alínea “a”, da Constituição da República; artigo 22, incisos I e II, c/c artigo 30, inciso
I, alínea b, da Lei Federal 8.212/1991; artigo 60 da Lei Federal 4.320/1964.
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Em suas justificativas, o responsável demonstra que tal valor está relacionado a
serviço contratado de terceiros, o qual foi acolhido na Manifestação Técnica.
Diante do exposto, acompanhando área técnica e o douto Ministério Público de
Contas, conclui-se pela regularidade do item, amoldando-se à hipótese prevista no
art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação ao responsável
de acordo com o art. 86 da referida lei.
2.4.6 INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS
(item 3.3.2.3 do RT 00563/2017-5 e item 2.6 da ITC 4740/2018). Base
Normativa: artigo 141, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013; e,
Instrução Normativa TC 34/2015, Anexo I. Responsáveis: José Manoel
Monteiro

de

Castro, diretor presidente, e Nádia Belmock Lovatti,

controladora geral do Município.
O Relatório Técnico 563/2017 destaca a existência de divergência entre o valor
informado em vantagens na folha de pagamentos (FOLRPP) e o valor da execução
orçamentária da despesa com pessoal e encargos (BALEXO); na ausência de
segregação de informações por massas dos fundos previdenciários (FOLRPP); nas
informações de quantitativo de servidores (FOLRPP), assim como da ausência de
informações da folha de pagamentos de servidores vinculados ao RGPS (FOLRGP).
Com relação à divergência entre o valor informado em vantagens na folha de
pagamentos (FOLRPP) e o valor da execução orçamentária da despesa com
pessoal e encargos (BALEXO), verifica-se a seguinte distorção:
Total das Vantagens (FOLRPP) X Execução orçamentária da Folha
(BALEXO)
(+) Valor informado em Vantagens (FOLRPP)
2.195.544,95
(a) Total informado em Vantagens (FOLRPP)
2.195.544,95
(+) Natureza da despesa Pessoal e Encargos Sociais
2.318.475,91
(310000)
(–)
Obrigações patronais (319013)
500,00
(–) Obrigações patronais – operações intra (319113)
14.900,36
(b) Execução orçamentária da Folha (BALEXO)
2.303.075,54
(c) DIFERENÇA APURADA = (a) – (b)
107.530,59
Em relação a ausência de segregação de informações por massas do RPPS o
Relatório Técnico assevera:
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“...

verifica-se

que

as

informações

encaminhadas

(FOLRPP) apresentam

inconsistências na folha de pagamentos, pois evidenciam informações com
segregação de massa e sem segregação de massa, ainda que o município de
Iconha não tenha instituído a referida segregação de massa do RPPS.
Com relação às informações de quantitativo de servidores, verifica-se que o arquivo
FOLRPP informa um quantitativo de 116 servidores para o mês de dezembro de
2016. Porém, em consulta às informações encaminhadas através do sistema
CADPREV do Ministério da Previdência, relacionou-se 365 servidores e 02
aposentados para a competência de dezembro de 2016, conforme segue:

Além disso, considerando informações contidas no estudo de avaliação atuarial
encaminhado (DEMAAT), cuja data base dos dados encontra-se posicionada no dia
30 de dezembro de 2016, relacionou-se o quantitativo da população estudada da
seguinte maneira: 356 ativos; 77 aposentados; e, 29 pensionistas.
Com relação à ausência de informações na folha de pagamentos de servidores
vinculados ao RGPS (FOLRGP), verifica-se que a Unidade Gestora executou
despesas orçamentárias vinculadas ao elemento da despesa 319013 – Obrigações
patronais, relacionadas ao Regime Geral de Previdência Social.
Além disso, com base nas informações fornecidas pelo relatório de gestão
(RELGES), consta informação sobre a gestão de pessoal envolvendo a utilização de
cargo comissionado de Presidente do IPSPIC. Dessa forma, considerando a
existência de cargo comissionado no Instituto de Previdência, questiona-se o motivo
da ausência de informações na folha de pagamentos (FOLRGP).”
Os argumentos expendidos em sede de justificativas são no sentido de reconhecer a
existência da divergência entre o confronto dos quantitativos apurados no arquivo
FOLRPP XML com os dados registrados na contabilidade no BALEXO mas reputálos como decorrente de falha na geração do arquivo em formato XML, sem reflexo
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patrimonial na medida que Resumo Anual de Folha de Pagamento do Exercício de
2016 corresponde ao mesmo valor registrado no BALEXO daquele exercício.
A falha na geração do arquivo XML também teria resultado em erro percebido na
conciliação com informações do FOLRPP e do DIPR do CADPREV, segundo se
infere dos argumentos apresentados, permanecendo sem justificativa divergência de
quantitativo constatada no Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial
(DEMAAT).
Partindo da premissa da correspondência entre os quantitativos apurados no
Resumo Anual de Folha de Pagamento do exercício 2016, do IPASCIC, com
aqueles registrados no BALEXO, considero que a disfunção não trouxe reflexo na
situação

patrimonial daquele

ente

e, por conseguinte, não lhe confiro

a

caracterização de falha de natureza grave, mas resta evidente o descuido da
administração do ente, e do controle interno, na conciliação dos dados.
Ademais, este tribunal alterou a execução do controle de folha de pagamento dos
jurisdicionados, adotando mecanismos mais eficazes de apropriação de dados e de
conciliação.
Ressalto, no entanto, que o erro na conversão do arquivo, e a ausência de análise
criteriosa posterior, parece indicar desatenção ao item mais relevante das finanças
municipais mas deixa subjacente a dúvida quanto a legitimidade das informações
produzidas.
Em virtude de o demonstrativo ter sido apresentado de forma errônea, determine-se
ao gestor e à Controladoria Geral do Município para que estabeleçam instrução de
controle a fim de verificar o conteúdo dos arquivos antes de seu envio ao Tribunal de
Contas, sob pena de responsabilização civil, criminal e administrativa, na forma do
que dispõe o parágrafo único do art. 141 do Regimento Interno do TCEES.
A despeito da confirmação da irregularidade, não lhe reconheço a caracterização de
falta de natureza grave, amoldando-se à hipótese prevista no art. 84, inciso II da Lei
Complementar 621/2012, sem aplicação de sanção, dando-se quitação aos
responsáveis de acordo com o art. 86 da referida lei.
2.4.7 DIVERGÊNCIA NO REGISTRO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
PARCELADOS A RECEBER (item 3.4.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.7
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da ITC 4740/2018). Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal
4.320/1964; e, PCASP (6ª ed.). Responsáveis: José Manoel Monteiro de
Castro, diretor presidente, e Nádia Belmock Lovatti, controladora geral do
Município
O Relatório Técnico 563/2017 constatou a existência de parcelamento de débitos
previdenciários a receber, instrumentalizado no acordo 69/2008, autorizado pela Lei
Municipal 479/2008, com valor de R$ 3.065.186,81 (base: 28 de dezembro de 2016).
Informações presentes nas notas explicativas encaminhadas em conjunto com o
Balanço Patrimonial (BALPAT), especificamente quanto à declaração acerca de
registro na conta contábil 112220301, descreve o parcelamento firmado entre a
Prefeitura Municipal de Iconha e o IPASIC no montante total de R$ 679.151,10,
porém no relatório detalhado dos parcelamentos firmados (RELPAR), verifica-se que
ao final do exercício apurou-se saldo devedor de R$ 628.196,63, revelado
divergência de R$ 50.954,47 em relação ao valor registrado no Balanço Patrimonial.
Em suas justificativas os responsáveis afirmam ter identificado a divergência na
apuração das parcelas pagas dos exercícios de 2008 a 2013 durante a elaboração
do arquivo RELPAR e diante disso firmou a seguinte nota explicativa naquele
arquivo, verbis:
“O IPASIC DURANTE A REALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO DO
ARQUIVO RELPAR, IDENTIFICOU QUE DURANTE A VIGÊNCIA DO
PARCELAMENTO O MUNICÍPIO PASSOU POR 03 LICITAÇÕES
SUBSTITUINDO

O

SISTEMA

DE

INFORMÁTICA

UTILIZADO

NA

CONTABILIDADE (RIC – CETIL – E&L) OCASIONANDO DIFICULDADE
NA IDENTIFICAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS NO PERÍODO DE 2008 A
2013.

DESSA

FORMA

O

IPASIC

ESTARÁ

REALIZANDO

UM

LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DE TODOS OS 107 PROCESSOS DE
DESPESAS ARQUIVADOS NA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DA
APURAÇÃO DO SALDO DO PARCELAMENTO DEVIDO AO IPASIC.
DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE PROCESSOS ESTAREMOS
SOLICITANDO AO TCEES, APÓS A CONCLUSÃO DESSE TRABALHO
CASO SEJA POSSÍVEL, O REENVIO DO ARQUIVO RELPAR.”
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Aduz o gestor do RPPS em justificativas, e em sustentação oral, que diante disso
atuou junto ao Prefeito Municipal comunicando-o do fato por meio do ofício n°
036/2017, de 17/04/2017, e adotou providências por meio de abertura do Processo
Administrativo, sob número 3492/2018, o qual, após concluído, adotou-se o
preenchimento do novo arquivo RELPAR e a divergência apurada no saldo de
parcelamento foi devidamente registrada na conta contábil 2371203, ajustes de
exercícios anteriores, constante no MCASP para essa finalidade.
Observo, neste caso específico, que a exigência de preenchimento do arquivo
RELPAR cristalizou a deficiência no registro e controle de parcelamento de créditos
decorrentes de obrigações financeiras na matriz previdenciária e que foram
adotadas medidas administrativas e contábeis exigíveis para sua resolução.
A revelação dessa disfunção demonstra falha de natureza grave nos procedimentos
administrativos/contábeis, mas também revela que tal irregularidade decorre de
práticas em exercícios anteriores e manifestadas somente no exercício em exame
por meio de novel instrumento de análise e, identificadas foram corrigidas segundo
as técnicas contábeis.
Diante do exposto, a despeito das manifestações contrárias da área técnica e o
douto Ministério Público de Contas, e considerando que medidas corretivas já foram
adotadas, conclui-se pela regularidade do item, amoldando-se à hipótese prevista no
art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação aos responsáveis
de acordo com o art. 86 da referida lei.
2.4.8 APURAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL (item 3.5.1.1 do RT 00563/2017-5 e
item 2.8 da ITC 4740/2018). Base Normativa: art. 40 da Constituição da
República; artigo 1º da Lei Federal 9.717/19 98; artigo 69 da LRF; artigo 5º
da Lei Municipal 910/2015; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008.
Responsáveis: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente; João
Paganini, prefeito municipal.
Segundo o relatório técnico, a Lei Municipal 910/2015, vigente para o exercício em
análise, estabelece alíquota normal de contribuição patronal em 15,26% da base de
cálculo, assim como da alíquota suplementar de 7,50% da base de cálculo,
totalizando um custo total de 22,76% da base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Esse dispositivo normativo encontra-se relacionado no item 2.1 da
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avaliação atuarial (DEMAAT), referente às bases legais utilizadas para elaboração
do referido estudo.
Porém, com base nos parâmetros utilizados para a elaboração da avaliação atuarial,
a alíquota da contribuição patronal normal, destinada ao custeio normal do regime, e
alíquota de contribuição suplementar, destinada a amortização do déficit atuarial,
foram superavaliadas, eis que pelo estudo de avaliação atuarial foram baseadas em
alíquota normal para custeio regime no montante de 17,44% da base de cálculo,
assim como de alíquota suplementar no montante de 9,04% da base de cálculo,
totalizando um custo total de 26,48% da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
As justificativas dos responsáveis foram acolhidas na análise técnica que identificou
a edição da Lei Municipal 958, de 10 de maio de 2017, dispondo sobre a revisão do
plano de amortização para o equacionamento do déficit atuarial, estabelecendo no
art. 3º as alterações propostas, retificada pela Lei Municipal 974, de 05 de julho de
2017.
Diante do exposto, considerando que medidas corretivas já foram adotadas, conclui se pela regularidade do item, amoldando-se à hipótese prevista no art. 84, inciso I da
Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação aos responsáveis de acordo com o
art. 86 da referida lei.
2.4.9 ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL INSUFICIENTE
PARA COBERTURA DO CUSTO NORMAL (item 3.5.2.1 do RT
00563/2017-5 e item 2.9 da ITC 4740/2018). Base Normativa: artigo 40 da
CF/88; artigo 1º da Lei Federal 9.717/1998; artigo 69 da LRF; e, artigos 18
e 19 da Portaria MPS 403/2008. Responsável: José Manuel de Monteiro
de Castro, diretor presidente e João Paganini, prefeito municipal.
Segundo o Relatório Técnico, o Parecer Atuarial constante no Demonstrativo de
Resultados da Avaliação Atuarial – DEMMAT, realizada em 31/12/2016, registra que
para formação equilibrada das reservas para pagamento de benefícios devem somar
28,44% sobre a remuneração de contribuição quando atualmente está fixada
alíquotas que somam 26,26%.
As justificativas apresentadas foram acolhidas pela área técnica diante da
constatação de que foi realizada reavaliação atuarial, com apresentação do plano de
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amortização e a edição de lei homologando o plano de amortização proposto pelo
atuário e, ainda, alterou as alíquotas de custeio normal para 17,44%, que somada a
alíquotas de 11,00% da contribuição previdenciária dos servidores, totaliza 28,44%,
de acordo com o sugerido no Parecer Atuarial.
Diante do exposto, considerando que foram adotadas medidas corretivas, conclui-se
pela regularidade do item, amoldando-se à hipótese prevista no art. 84, inciso I da
Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação aos responsáveis de acordo com o
art. 86 da referida lei.
2.4.10 ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ELABORADO COM BASE EM
DADOS

INCOMPLETOS

E

INCONSISTENTES

GERANDO

MENSURAÇÃO INADEQUADA DO PASSIVO ATUARIAL (item 3.5.2.2
do RT 00563/2017-5 e item 2.9 da ITC 4740/2018). Base Normativa:
artigo 13, § 1º, da Portaria MPS 403/2008, Princípio da Competência e
Oportunidade e NBCT 16.5 e 16.10 (Resoluções CFC 1.132 e 1.137/2008).
Responsáveis: José Manuel Monteiro de Castro, diretor presidente, João
Paganini, prefeito municipal, e Marcos José Beiriz Soares, presidente da
Câmara Municipal.
O item 3.5.2.2 do Relatório Técnico RT 563/2017 descreve o seguinte fato: Com
base na documentação encaminhada, verifica-se que o estudo de avaliação atuarial
(DEMAAT) acusou a inexistência ou inconsistência de informações relevantes
apresentadas na base de dados encaminhada. Nele são destacados, por exemplo: o
alto índice de servidores com tempo de serviço anterior igual a zero (90,91%) e
tempo de serviço anterior não informado (90 casos na prefeitura, 15 casos na
câmara e 13 no SAAE), conforme apresentado no quadro a seguir transcrito:
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Segundo o referido relatório técnico, o parecer atuarial – PARATU reforça a
necessidade da adoção de levantamento de informações referentes ao tempo de
contribuição a outros regimes previdenciários anteriormente à admissão dos
servidores, conforme trecho transcrito abaixo:
(...)
Este financiamento deverá ser adotado em conjunto com medidas que
venham a reduzir o Déficit Técnico, tais como o levantamento da
informação referente ao Tempo de Contribuição a outros regimes
previdenciários anteriormente à admissão dos servidores, bem como
a viabilização de aporte de recursos ao fundo, para que o Custo
Suplementar não atinja o patamar final de 37,05%. Anualmente a taxa de
crescimento das alíquotas deverá ser revista. (g.n.)
O diretor geral do IPASIC e o prefeito municipal apresentam justificativas no sentido
da inexistência de fundamento legal para exigir informações dos segurados acerca
de vínculo trabalho realizados anteriormente à posse no cargo público efetivo,
escudando-se, inclusive, no Acórdão TC 1151/2017, proferido nos autos do TC
5584/2015-5.
Aqueles agentes, reportam ainda, a realização de recenseamento previdenciário em
novembro de 2015, disciplinado pela Portaria IPASIC 469/2015, alcançando 00%
dos servidores ativos das Secretarias Municipais, da Câmara Municipal e do SAAE
com aquele procedimento.
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O presidente da Câmara municipal naquele exercício tece argumentos genéricos
acerca de sua atuação administrativa sem apresentar argumentos materialmente
consistentes, pesando contra si a incapacidade de gerir recursos humanos no
quantitativo de treze pessoas.
Em sede de sustentação oral, o diretor do IPASIC suplementa os argumentos
anteriormente

expendidos

ao

traçar evolução percebida na atualização de

informações relacionadas a tempo de serviço anterior ao RPPS, fazendo crer que
em 2014 essa falha alcançava 100% dos 359 servidores e que em 2016 ocorreu
uma redução de aproximadamente 26%, ficando naquela situação 284 servidores.
Aduz, ainda que somente a partir de setembro de 2017 os cidadãos tiveram acesso
ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, ferramenta que permitirá a
obtenção de informação consistente sobre o tempo de contribuição do servidor.
O diretor do IPASIC, o prefeito municipal e o presidente da câmara municipal foram
chamados a responderem acerca da irregularidade pontuada no item 3.5.2.2 do
Relatório Técnico 563/2017 - Estudo de avaliação atuarial elaborado com base em
dados incompletos e inconsistentes gerando mensuração inadequada do passivo
atuarial, porque a Portaria MPS 403/2008, ao dispor sobre as normas aplicáveis às
avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, prescreve a
necessidade de adoção de providências corretivas até a próxima avaliação atuarial
(art. 13), de modo cumprir o preceito inscrito no art. 40 da Constituição Federal que
preconiza a necessária observância pela União, pelos Estados e Municípios de
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência
dos servidores públicos efetivos.
Conforme confirmado materialmente nas justificativas apresentadas, a irregularidade
se apresentava presente seguramente desde o exercício 2014 e apresentadas de
forma recorrente nos exercícios seguintes.
Prima facie, poder-se-ia concluir que somente o gestor pelo RPPS seria responsável
pela higidez das informações cadastrais e por consequência somente ele deva ser
responsabilizado pelas consequências da prática do ato omissivo.
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Entretanto, o art. 13, da Portaria MPS 403/2008, remete ao ente federativo, isto é, ao
Município, a obrigação como depositário da responsabilidade de adoção de medidas
saneadoras exigidas, fixando como marco final de execução a próxima avaliação
atuarial.
O Prefeito e o Presidente da Câmara, como chefes de Poder e administradores são
responsáveis pelas informações cadastrais de recursos humanos a seu cargo,
independente das exigências previstas para o cálculo atuarial, omissos em suas
atribuições de orientar a administração na manutenção de banco de dados
atualizado de seu pessoal, ineptos no entendimento da dinâmica que envolve o
custeio

do

RPPS

e

irresponsáveis

ao

se

escudarem

na

alegação

do

desconhecimento do problema fiscal vivenciado no RPPS como justificativa de sua
inação (se isso fosse racionalmente possível), cometem grave infração à norma
legal e regulamentar de natureza contábil, financeira e operacional descritas no art.
40 da Constituição Federal, no art. 69 da LRF (princípio do equilíbrio financeiro e
atuarial); no art. 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/1998; no art. 13, § 1º, da Portaria
MPS 403/2008 e no Princípio da Competência e Oportunidade e NBCT 16.5 e 16.10
(Resoluções CFC 1.132 e 1137/2008).
A omissão desses agentes fica patente quanto se observa o quantitativo de
servidores em cada órgão no exercício 2016: 196 na Prefeitura, 13 na Câmara e 13
no

SAAE, tornando inescusável argumentos de restrição legal para obter

informações acerca de tão poucos servidores mas, ao contrário, transparece a falta
de zelo com a questão previdenciária.
Ao regulamentar o disposto nos art. 20 ao art. 30 do Decreto-Lei nº 4.657/1942, que
institui a Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro, o Decreto 9.830/2019,
estabelece os contornos e limites impostos à caracterização da responsabilidade do
agente público, circunscrita ao modo de agir ou omitir, com dolo, direto ou eventual,
ou no cometimento de erro grosseiro, este conceituado como aquele manifesto,
evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou
omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia.
Como bem salientado na referida norma, tais disposições não eximem o agente
público da obrigação de atuar de forma diligente e eficiente no cumprimento dos
seus deveres constitucionais e legais, mas torna inescusável a conduta omissiva do
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exercente do poder hierárquico, caracterizada em culpa in vigilando, quando
decorrente de erro grosseiro ou dolo.
A omissão de ambos, Prefeito e Presidente da Câmara, torna-os partícipes do
desequilíbrio atuarial do RPPS local por motivar inconsistências relevantes na
apuração do déficit e levar a insegurança na fixação das alíquotas previdenciárias,
potencializando os riscos fiscais decorrentes da explosiva questão previdenciária,
trazendo-os ao alcance da competência deste Tribunal por força do art. 1º, inciso XI
da Lei Complementar 621/2012.
Definido os contornos da responsabilidade dos outros agentes, nada socorre a
gestor do RPPS, José Manoel Monteiro de Castro, em sua justificativa de que sua
inação decorreu da necessidade de estabelecer um marco legal para obter a
informação, escudado em recomendação Acórdão TC 1151/2017, quando afirma
haver execução de recadastramento em 2015, sem que isso implicasse no
saneamento da irregularidade.
Na ausência de qualquer outra medida administrativa suficiente a minorar as
inconsistências sofridas no cálculo atuarial, o gestor não consegue se desvencilhar
da responsabilidade sobre sua omissão neste relevante item das finanças municipal.
Desse modo, diante da constatação do fato, da identificação dos responsáveis, do
nexo causal e da identificação de sua natureza gravosa, amolda-se à hipótese
prevista no art. 84, inciso III da Lei Complementar 621/2012, sujeita a sanção
pecuniária nos termos do art. 135, inciso II, da referida lei c/c o art. 389, inciso II, do
Regimento Interno deste Tribunal a José Manoel Monteiro de Casto, Diretor
Presidente do Instituto; Marcos José Beiriz Soares – Presidente da Câmara
Municipal; e João Paganini – Prefeito.
2.4.11 AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA COBERTURA DE DESPESAS
ADMINISTRATIVAS DO RPPS (item 3.6.1.1 do RT 00563/2017-5 e item
2.11 da ITC 4740/2018). Base Normativa: artigo 1º, inciso III, artigo 6º,
inciso VIII, e artigo 9º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; e, artigo 15 da
Portaria MPS 402/2008. Responsáveis: José Manuel Monteiro de Castro,
diretor presidente e João Paganini, prefeito municipal.
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Segundo o Relatório Técnico, o Decreto Municipal 2.749/2014, ao tratar da Instrução
Normativa do Sistema de Previdência Própria – SPP 2/2014, estabeleceu taxa de
administração de até 2% do valor total da remuneração dos servidores municipais.
Entretanto, segundo o relatório, a regulamentação dos limites daquelas despesas
deveria ser feita por meio de lei, a teor do art. 15 da Portaria MPS 402/2008 e com
isso, as despesas administrativas foram realizadas sem previsão legal.
O responsável argumenta que tal disfunção somente foi apurada pelo controle
externo no exercício 2016 e não foi percebida nas administrações que o
antecederam, mas envidou esforços no sentido de regularizar a situação,
materializada na Lei Municipal 1.001/2017.
A meu sentir, tal irregularidade e seus desdobramentos se amoldam à situação de
prática reiterada e de amplo conhecimento, condição desqualificadora conforme
estatuído no art. 24 do Decreto-Lei 4657/42.
Diante do exposto, considerando que foram adotadas medidas corretivas, conclui -se
pela regularidade do item, amoldando-se à hipótese prevista no art. 84, inciso I da
Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação aos responsáveis de acordo com o
art. 86 da referida lei.
2.4.12 PARECER DO CONTROLE INTERNO NÃO ATENDE AOS REQUISITOS
DA IN TC 34/2015 (item 4.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.12 da ITC
4740/2018). Base Normativa: artigo 135, § 4º, c/c artigo 137, IV do
RITCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013 e Resolução TC
227/2011. Responsável: João Paganini, prefeito municipal.
Segundo o relatório técnico, este Tribunal aprovou a Resolução TC 227/2011, que
aprovou o Guia de orientação para implantação do sistema de Controle Interno da
Administração Pública estabelecendo requisitos, critérios a serem observados na
sua instalação e atuação.
No caso específico do RPPS, o relatório técnico aponta a necessidade de atuação
do

controle interno condizente com a complexidade exigida em questões

previdenciárias, principalmente considerando a relevância financeira e o impacto no
orçamento municipal.
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Diante da identificação de irregularidades nos registros contábeis e a ressalva
lançada no item 5, do Relatório Conclusivo do Sistema de Controle Interno –
RELUCI, onde se consignou a ausência de juízo de valor acerca dos registros
contábeis no documento firmado pela Controladora Geral do Município, ainda que
tenha sido declarada a conferência do item 7.8 do referido relatório, referente ao
controle de registros contábeis.
A despeito das manifestações técnica e ministerial, entendo que o não atendimento
aos requisitos da IN TC 34/2015 alcança o Prefeito Municipal de forma subjacente,
não cabendo a ele responder por ato de responsabilidade exclusiva da Controladora
Geral do Município, agente responsável pela expedição do RELUCI.
Questões acerca da ausência de estrutura e qualificação de servidores lotados no
controle interno são questões interna corporis e não justificam a omissão de um dos
elementos da função controle, ou sua decisão de não se manifestar conclusivamente
sobre as contas, fazendo letra morta das normas sobre a matéria.
Mantido esse proceder, poder-se-ia concluir, equivocadamente, a irrelevância do
controle interno como instrumento de fiscalização, inspeção e transparência,
relegado a mero adereço na estrutura administrativa municipal, destinado a atuação
pro forma, com seus servidores subscrevendo documentos nessa mesma condição.
Assim, não me parece adequado indigitar ao prefeito disfunções no RELUCI, estas
de responsabilidade exclusiva de quem foi efetivamente nomeado para o cargo de
Controlador Geral do Município, com atribuições previstas no art. 5º da Lei Municipal
754/2013 e necessidade de atuação prevista no art. 42 da Lei Complementar
621/2012.
Diante do exposto, conclui-se pela regularidade do item quanto a única pessoa
arrolada, amoldando-se à hipótese prevista no art. 84, inciso II da Lei Complementar
621/2012, dando-se quitação ao responsável de acordo com o art. 86 da referida lei.
No entanto, determine-se ao atual responsável pela Controladoria Geral do
Município para que adote a manifestação conclusiva no RELUCI como requisito
essencial daquele relatório.
Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1. DEIXAR DE ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva de Nádia Belmock
Lovatti, Controladora Geral do Município, mantendo-a no polo passivo da relação
processual.
2. ACOLHER as justificativas referentes aos seguintes itens:


AUSÊNCIA

DE

RECOLHIMENTO

DE

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

DEVIDAS PELA UNIDADE GESTORA AO RPPS (item 3.3.2.1.1 do RT
00563/2017-5 e Item 2.4 da ITC 4740/2018). Base Normativa:

artigos

40,

caput, e 149, § 1°, da Constituição da República Federativa do Brasil; artigo
2º da

Lei

Federal

9.717/1998; e, artigos

3º

e 5º da Lei Municipal

34/1992. Responsáveis: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente,
e Nádia Belmock Lovatti, controladora geral do Município.


RECOLHIMENTO

INJUSTIFICADO

DE

CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS (item 3.3.2.2.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.5
da ITC 4740/2018). Base Normativa: artigos 37 e 195, inciso I, alínea “a”, da
Constituição da República; artigo 22, incisos I e II, c/c artigo 30, inciso I,
alínea b, da Lei Federal 8.212/1991; artigo 60 da Lei Federal 4.320/1964.
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.


DIVERGÊNCIA

NO

REGISTRO

DE

CRÉDITOS

PREVIDENCIÁRIOS

PARCELADOS A RECEBER (item 3.4.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.7 da
ITC 4740/2018). Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964;
e, PCASP (6ª ed.). Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor
presidente.


APURAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL (item 3.5.1.1 do RT 00563/2017-5 e
item 2.8 da ITC 4740/2018). Base Normativa: art.

40 da Constituição da

República; artigo 1º da Lei Federal 9.717/19 98; artigo 69 da LRF; artigo 5º da
Lei Municipal 910/2015; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008.
Responsáveis: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente; João
Paganini, prefeito municipal.

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: 38864-B7678-A6469

Acórdão TC-1409/2019
lm/fbc



ALÍQUOTA

DE

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

NORMAL

INSUFICIENTE

PARA COBERTURA DO CUSTO NORMAL (item 3.5.2.1 do RT 00563/2017-5
e item 2.9 da ITC 4740/2018). Base Normativa: artigo 40 da CF/88; artigo 1º
da Lei Federal 9.717/1998; artigo 69 da LRF; e, artigos 18 e 19 da Portaria
MPS 403/2008. Responsável: José Manuel de Monteiro de Castro, diretor
presidente e João Paganini, prefeito municipal.


AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA COBERTURA DE DESPESAS
ADMINISTRATIVAS DO RPPS (item 3.6.1.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.11
da ITC 4740/2018). Base Normativa: artigo 1º, inciso III, artigo 6º, inciso VIII, e
artigo 9º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; e, artigo 15 da Portaria MPS
402/2008. Responsáveis: José Manuel Monteiro de Castro, diretor presidente
e João Paganini, prefeito municipal.



PARECER DO CONTROLE INTERNO NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA
IN TC 34/2015 (item 4.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.12 da ITC 4740/2018).
Base Normativa: artigo 135, § 4º, c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC 261/2013 e Resolução TC 227/2011. Responsável: João
Paganini, prefeito municipal.

3. ACOLHER PARCIALMENTE as justificativas referente aos seguintes itens:


CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE INVESTIMENTOS EM CONTA CONTÁBIL
DE EQUIVALENTES DE CAIXA (item 3.1.1.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.1
da ITC 4740/2018). Base Normativa: artigos

85

e

87

da

Lei

Federal 4.320/1964; e, PCASP 6. ed. Responsável: José Manoel Monteiro de
Castro, diretor presidente.


CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER EM CONTA CONTÁBIL DE CLIENTES
(item 3.1.1.2 do RT 00563/2017-5, item 2.2 da ITC 4740/2018). Base
Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP (6ª ed.).
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.



INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS (item
3.3.2.3 do RT 00563/2017-5 e item 2.6 da ITC 4740/2018). Base Normativa:
artigo 141, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013; e, Instrução
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Normativa TC 34/2015, Anexo I. Responsáveis: José Manoel Monteiro de
Castro, diretor presidente, e Nádia Belmock Lovatti, controladora geral do
Município.
4. REJEITAR as justificativas referente aos seguintes itens:


AUSÊNCIA

DE

REGISTRO

POR

COMPETÊNCIA

DE

VARIAÇÕES

PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS (item 3.2.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.3 da ITC
4740/2018). Base Normativa: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal 4.320/1964,
artigo 3º e 5º da Lei Municipal 34/1992 e princípio da competência (Resolução
CFC 750/1993). Responsáveis: José Manoel Monteiro de Castro, diretor
presidente e Nádia Balmock Lovatti, controladora geral do Município.


ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ELABORADO COM BASE EM DADOS
INCOMPLETOS

E

INCONSISTENTES

GERANDO

MENSURAÇÃO

INADEQUADA DO PASSIVO ATUARIAL (item 3.5.2.2 do RT 00563/2017-5 e
item 2.10 da ITC 4740/2018). Base Normativa: artigo 13, § 1º, da Portaria
MPS 403/2008, Princípio da Competência e Oportunidade e NBCT 16.5 e
16.10 (Resoluções CFC 1.132 e 1.137/2008). Responsáveis: José Manuel
Monteiro de Castro, diretor presidente, João Paganini, prefeito municipal, e
Marcos José Beiriz Soares, presidente da Câmara Municipal.
5. JULGAR IRREGULARES a Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Iconha - IPASIC, referente ao
exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade de José Manoel Monteiro de
Castro, Diretor Presidente do IPASIC, no que tange ao aspecto técnico-contábil,
nos termos do art. 84, inciso III, alínea “d” da LC nº 621/2012, APLICANDO-LHE
multa pecuniária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) com fundamento no art.
135, incisos I e II da LC nº 621/2012, diante das irregularidades expostas no item
anterior.
6. REJEITAR JUSTIFICATIVAS e APLICAR MULTA individual no valor de
R$1.000,00 (um mil reais) a: João Paganini, Prefeito Municipal; Marcos José
Beiriz Soares, Presidente da Câmara Municipal e a Nádia Belmock Lovatti,
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Controladora Geral do Município, com fulcro no art. 135, inciso II da LC nº
621/2012.
7. DETERMINAR:
- Ao gestor do IPASIC:
a) Para que observe a classificação de seus ativos de acordo com a sua política
de investimentos, observando os prazos para serem classificados como de
curto e/ou longo prazo, apresentando os resultados na próxima prestação de
contas (item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 4740/2018);
b) Para que classifique suas contas de acordo com o Plano de Contas Aplicado
ao Setor Público – PCASP, disponível no site Cidades deste Tribunal de
Contas, em cada exercício, apresentando os resultados na próxima prestação
de contas (item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 4740/2018);
c) Para que cumpra o que determina o § 1º do art. 13 da Portaria 403/2008, que
recomenda adotar providências para sanear inconsistências apontadas no
Parecer Atuarial, até a próxima avaliação atuarial (item 2.10 da ITC
4740/2018).
- Ao gestor do IPASIC e à Controladoria Geral do Município:
a) Para que estabeleçam instrução de controle, incluindo técnica de ‘conciliação
de saldos’, para o ‘demonstrativo das receitas de contribuições efetivamente
devidas (DEMREC)’ e o ‘balancete contábil de verificação (BALVER)’, na
forma recomendada nas normas de auditoria governamental, apresentando
os resultados na próxima prestação de contas do IPASIC (item 2.3 da
Instrução Técnica Conclusiva 4740/2018);
b) Para que estabeleçam instrução de controle a fim de verificar o conteúdo dos
arquivos antes de seu envio a este Tribunal, sob pena de responsabilização
civil, criminal e administrativa, na forma do que dispõe o parágrafo único do
art. 141 do Regimento Interno do TCEES, apresentando os resultados na
próxima prestação de contas do IPASIC (item 2.4 da ITC 4740/2018);
c) Para que estabeleçam instrução de controle e gestão

das

folhas

de

pagamentos, incluindo procedimento técnico de ‘conciliação’ dos valores e
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dados constantes dos resumos anuais das folhas de pagamentos dos
servidores vinculados ao RPPS e ao RGPS (FOLRPP/FOLRGP) e dos
valores e dados informados ao CADPREV e os constantes do balancete da
execução da despesa orçamentária (BALEXO), na forma recomendada nas
normas de auditoria governamental, apresentando os resultados na próxima
prestação de contas do IPASIC (item 2.6 da ITC 4740/2018);
d) Para que estabeleçam instrução de controle para parcelamento de débitos,
incluindo procedimento técnico de ‘conciliação’ dos valores constantes do
‘relatório detalhado dos parcelamentos firmados’ (RELPAR) com valores
constantes do Balanço Patrimonial e dos registros de parcelamento do
Ministério da Previdência Social, na forma recomendada nas normas de
auditoria governamental, apresentando os resultados na próxima prestação
de contas do IPASIC (item 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva 4740/2018);
- Ao atual chefe do Poder Executivo:
a) Para dotar o sistema de Controle Interno de recursos humanos, materiais
e tecnológico a fim de cumprir o que determina o art. 31 da CRFB/1988 e
o caput do art. 137 e inciso IV da Resolução TC 261/2013, comprovando
as providências tomadas na próxima prestação de contas (item 2.3 da
Instrução Técnica Conclusiva 4740/2018);
b) Em virtude da ausência de lei específica fixando o limite de gastos
administrativos, repassar aos cofres do IPASIC o montante de R$
167.682,46, referentes às despesas administrativas do exercício de 2016,
com aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros,
comprovando o repasse na próxima prestação de contas do Instituto (item
2.11 da Instrução Técnica Conclusiva 4740/2018).
c) Diante do grau de responsabilidade e da amplitude das atividades a serem
desenvolvidas pelo Controle Interno, para dar cumprimento ao que
determina o art. 82, § 2º da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES), que assegure os recursos humanos, materiais e tecnológicos
necessários ao bom desempenho da função, comprovando na próxima
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prestação de contas do IPASIC o resultado das medidas tomadas (item
2.12 da ITC 4740/2018).
d) Adotem a manifestação conclusiva no RELUCI como requisito essencial
daquele relatório.
7. RECOMENDAR:
a) Ao chefe do Poder Executivo, iniciar processo legislativo com a finalidade de
incluir na legislação municipal a obrigatoriedade de prestação de informação de
seus servidores do tempo de contribuição à previdência anterior a admissão no
serviço público (item 2.10 da ITC 4740/2018).
b) Ao atual chefe do Poder Executivo e ao gestor iniciarem processo legislativo
com a finalidade de fixar o limite de gastos administrativos em temos percentuais
de acordo com a Portaria MPS 402/2008 (item 2.11 da ITC 4740/2018).
8. DAR CIÊNCIA do julgamento deste Tribunal de Contas à Secretaria de
Previdência Social vinculada ao Ministério da Fazenda.
9. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto

VOTO VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Iconha – IPASIC, referente ao exercício
financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. José Manoel Monteiro de Castro –
Diretor Presidente.
As peças contábeis encaminhadas a este Egrégio Tribunal foram analisadas pela
Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – Secex Previdência, que
expediu o Relatório Técnico 00563/2017-5, evidenciando indícios de irregularidade,
conforme abaixo transcrito:
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3.1.1.2
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
DE
PARCELAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER EM CONTA
CONTÁBIL DE CLIENTES
Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP 6.
ed.
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
3.2.1 AUSÊNCIA DE REGISTRO POR COMPETÊNCIA DE VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
Base Normativa: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal 4.320/1964, artigo 3º e
5º da Lei Municipal 34/1992 e princípio da competência (Resolução CFC
750/1993).
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
3.3.2.1.1 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS DEVIDAS PELA UNIDADE GESTORA AO RPPS
Base Normativa: artigos 40, caput, e 149, § 1°, da Constituição da
República Federativa do Brasil; artigo 2º da Lei Federal 9.717/1998; e,
artigos 3º e 5º da Lei Municipal 34/1992.
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente, Nádia
Balmock Lovatti, controladora geral.
3.3.2.2.1
RECOLHIMENTO
INJUSTIFICADO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS
Base Normativa artigos 37 e 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição da
República; artigo 22, incisos I e II, c/c artigo 30, inciso I, alínea b, da Lei
Federal 8.212/1991; artigo 60 da Lei Federal 4.320/1964
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
3.3.2.3
INCONSISTÊNCIAS
NA
GESTÃO
DAS
FOLHAS
DE
PAGAMENTOS
Base Normativa: artigo 141, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013;
e, Instrução Normativa TC 34/2015, Anexo I
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente, Nádia
Balmock Lovatti, controladora geral.
3.4.1 DIVERGÊNCIA NO REGISTRO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
PARCELADOS A RECEBER
Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP (6ª
ed.)
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente, Nádia
Balmock Lovatti, controladora geral.
3.5.1.1 APURAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
Base Normativa: artigo 40 da Constituição da República; artigo 1º da Lei
Federal 9.717/1998; artigo 69 da LRF; artigo 5º da Lei Municipal 910/2015;
e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008.
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente, João
Paganini, Prefeito Municipal.
3.5.2.1
ALÍQUOTA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL
NORMAL
INSUFICIENTE PARA COBERTURA DO CUSTO NORMAL
Base Normativa: artigo 40 da CF/88; artigo 1º da Lei Federal 9.717/1998;
artigo 69 da LRF; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008.
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente, João
Paganini, Prefeito Municipal.
3.5.2.2 ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ELABORADO COM BASE
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EM
DADOS
INCOMPLETOS
E
INCONSISTENTES
GERANDO
MENSURAÇÃO INADEQUADA DO PASSIVO ATUARIAL
Base Normativa: artigo 13, § 1º, da Portaria MPS 403/2008, Princípio da
Competência e Oportunidade e NBCT 16.5 e 16.10 (Resoluções CFC 1.132
e 1.137/2008).
Responsável: José Manuel Monteiro de Castro, diretor presidente, João
Paganini, prefeito municipal, e Marcos José Beiriz Soares, presidente da
Câmara Municipal.
3.6.1.1 AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA COBERTURA DE
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS
Base Normativa: artigo 1º, inciso III, artigo 6º, inciso VIII, e artigo 9º, inciso
II, da Lei Federal 9.717/1998; e, artigo 15 da Portaria MPS 402/2008.
Responsáveis: José Manuel Monteiro de Castro, diretor presidente e João
Paganini, prefeito municipal.
4.1 PARECER DO CONTROLE INTERNO NÃO ATENDE AOS
REQUISITOS DA IN TC 34/2015
Base Normativa: artigo 135, § 4º, c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC 261/2013 e Resolução TC 227/2011.
Responsável: João Paganini, prefeito municipal.

Em seguida, por meio da Decisão Monocrática 01391/2017-3, foram citados os
agentes: Sr. José Manoel Monteiro de Castro (Termo de Citação 01576/2017-4),
Sra. Nádia Belmock Lovatti (Termo de Citação 01577/2017-9), Sr. João Paganini
(Termo de Citação 01578/2017-3) e o Sr. Marcos José Beiriz Soares (Termo de
Citação 01579/2017-8), os quais apresentaram justificativas e documentos.
Seguindo o trâmite processual, após a análise de justificativas e documentos
apresentados pelos responsáveis a Secex Previdência elaborou Instrução Técnica
Conclusiva ITC 04740/2018-5, opinando pela manutenção das irregularidades
transcritas abaixo:
2.1 CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE INVESTIMENTOS EM CONTA
CONTÁBIL DE EQUIVALENTES DE CAIXA (item 3.1.1.1 do RT
00563/2017-5)
Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP 6.
ed.
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
2.2
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
DE
PARCELAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER EM CONTA
CONTÁBIL DE CLIENTES (item 3.1.1.2 do RT 00563/2017-5)
Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP (6ª
ed.)
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
2.3 AUSÊNCIA DE REGISTRO POR COMPETÊNCIA DE VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS (item 3.2.1 do RT 00563/2017-5)
Base Normativa: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal 4.320/1964, artigo 3º e 5º
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da Lei Municipal 34/1992 e princípio da competência (Resolução CFC
750/1993).
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
2.6 INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS
(item 3.3.2.3 do RT 00563/2017-5)
Base Normativa: artigo 141, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013; e,
Instrução Normativa TC 34/2015, Anexo I
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
2.7 DIVERGÊNCIA NO REGISTRO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
PARCELADOS A RECEBER (item 3.4.1 do RT 00563/2017-5)
Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP (6ª
ed.)
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
2.10 ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ELABORADO COM BASE EM
DADOS
INCOMPLETOS
E
INCONSISTENTES
GERANDO
MENSURAÇÃO INADEQUADA DO PASSIVO ATUARIAL (item 3.5.2.2 do
RT 00563/2017-5)
Base Normativa: artigo 13, § 1º, da Portaria MPS 403/2008, Princípio da
Competência e Oportunidade e NBCT 16.5 e 16.10 (Resoluções CFC 1.132
e 1.137/2008).
Responsável: José Manuel Monteiro de Castro, diretor presidente, João
Paganini, prefeito municipal, e Marcos José Beiriz Soares, presidente da
Câmara Municipal.
2.11 AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA COBERTURA DE
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS (item 3.6.1.1 do RT
00563/2017-5)
Base Normativa: artigo 1º, inciso III, artigo 6º, inciso VIII, e artigo 9º, inciso
II, da Lei Federal 9.717/1998; e, artigo 15 da Portaria MPS 402/2008.
Responsáveis: José Manuel Monteiro de Castro, diretor presidente e João
Paganini, prefeito municipal.
2.12 PARECER DO CONTROLE INTERNO NÃO ATENDE AOS
REQUISITOS DA IN TC 34/2015 (item 4.1 do RT 00563/2017-5)
Base Normativa: artigo 135, § 4º, c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC 261/2013 e Resolução TC 227/2011.
Responsável: João Paganini, prefeito municipal.

Em consequência, OPINOU por encaminhar a seguinte proposta:
e) Rejeitar as razões de justificativa e opinar pela IRREGULARIDADE das contas
relativas ao exercício de 2016, do diretor presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Iconha – IPASIC, JOSÉ MANOEL MONTEIRO DE
CASTRO, pela prática de atos ilegais registrados nos itens 2.3, 2.6, 2,7, 2.10 e 2.11,
consideradas de natureza grave, nos termos do art. 84, inciso III, alínea “d”, da Lei
Complementar. 621/2012, e do art. 163, inciso IV, do Regimento Interno do TCEES,
opinando ainda, pela aplicação da multa prevista no art. 135, II, da LC 621/2012 .
f) Não há como afastar a responsabilidade do prefeito municipal, JOÃO PAGANINI,
sobre as irregularidades dos itens 2.10, 2.11 e 2.12, consideradas de natureza
grave. Assim, conforme explicado no subitem 1.1.1 desta Instrução Técnica ,
considerando que o ente é responsável pelo equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS,
nos termos do art. 69 da LRF e art. 40 da Constituição Federal; e ainda,
considerando o procedimento a ser adotado conforme o art. 57, inciso I, da Lei
Orgânica desta Corte de Contas, que determina que seja avaliada a
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responsabilidade dos demais agentes que contribuíram de alguma forma para a
consumação das ilicitudes, não se limitando ao ordenador de despesas, o Prefeito
Municipal deve ser responsabilizado nestes autos por essas irregularidades.

g) Nota-se que também não há como afastar a responsabilidade do presidente da
Câmara Municipal de Iconha, MARCOS JOSÉ BEIRIZ SOARES, considerando o
procedimento a ser adotado conforme o art. 57, inciso I, da Lei Orgânica desta Corte
de Contas, que determina que seja avaliada a responsabilidade dos demais agentes
que contribuíram de alguma forma para a consumação das ilicitudes, não se
limitando ao ordenador de despesas, o presidente da Câmara Municipal deve ser
responsabilizado nestes autos pela irregularidade relatada no item 2.10,
considerada de natureza grave, pela inexistência ou inconsistência de informações
relevantes apresentadas na base de dados, com relação ao tempo de contribuição
previdenciária anterior à admissão no serviço público do servidores ativos da
Câmara Municipal, o que determinou adoção de premissas técnicas para minimizar
os efeitos dos resultados da avaliação atuarial do RPPS.
h) Afastar a responsabilização da controladora geral do Município, NÁDIA
BELMOCK LOVATTI, considerando as informações trazidas aos autos, e, em
especial, os apontamentos assentados no subitem 1.1.2 desta Instrução, que
sugeriu a exclusão do controlador interno do polo passivo em relação aos 2.3,
2.6 e 2.7.

Por fim, a Secex Previdência sugeriu que fossem feitas recomendações,
determinações e a aplicação de multas, conforme segue:
Não obstante, sugere-se sejam feitas, para adequação e melhoria da gestão
do Instituto, as seguintes RECOMENDAÇÕES, nos termos do art. 329, §7º,
da Res. 261/2013 – RITCEES:
c) Ao chefe do Poder Executivo, iniciar processo legislativo com a finalidade de
incluir na legislação municipal a obrigatoriedade de prestação de informação
de seus servidores do tempo de contribuição à previdência anterior a
admissão no serviço público (item 2.10 desta Instrução).
d) Ao atual chefe do Poder Executivo e ao gestor iniciarem processo legislativo
com a finalidade de fixar o limite de gastos administrativos em temos
percentuais de acordo com a Portaria MPS 402/2008 (item 2.11 desta
Instrução).
Sugere-se, também, para adequação e melhoria da gestão do Instituto, as
seguintes DETERMINAÇÕES, nos termos do art. 329, §7º, da Res.
261/2013 – RITCEES:
- Ao gestor do IPASIC:
d) Para que observe a classificação de seus ativos de acordo com a sua política
de investimentos, observando os prazos para serem classificados como de
curto e/ou longo prazo, apresentando os resultados na próxima prestação
de contas (item 2.1 desta Instrução);
e) Para que classifique suas contas de acordo com o Plano de Contas Aplicado
ao Setor Público – PCASP, disponível no site Cidades deste Tribunal de
Contas, em cada exercício, apresentando os resultados na próxima
prestação de contas (item 2.2 desta Instrução);
f) Para que cumpra o que determina o § 1º do art. 13 da Portaria 403/2008, que
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recomenda adotar providências para sanear inconsistências apontadas no
Parecer Atuarial, até a próxima avaliação atuarial (item 2.10 desta
Instrução).
- Ao gestor do IPASIC e à Controladoria Geral do Município:
e) Para que estabeleçam instrução de controle, incluindo técnic a de
‘conciliação de saldos’, para o ‘demonstrativo das receitas de contribuições
efetivamente devidas (DEMREC)’ e o ‘balancete contábil de verificação
(BALVER)’, na forma recomendada nas normas de auditoria governamental,
apresentando os resultados na próxima prestação de contas do IPASIC
(item 2.3 desta Instrução);
f) Para que estabeleçam instrução de controle a fim de verificar o conteúdo dos
arquivos antes de seu envio ao Tribunal de Contas, sob pena de
responsabilização civil, criminal e administrativa, na forma do que dispõe o
parágrafo único do art. 141 do Regimento Interno do TCEES, apresentando
os resultados na próxima prestação de contas do IPASIC (item 2.4 desta
Instrução);
g) para que estabeleçam instrução de controle e gestão
das
folhas de
pagamentos, incluindo procedimento técnico de ‘conciliação’ dos valores e
dados constantes dos resumos anuais das folhas de pagamentos dos
servidores vinculados ao RPPS e ao RGPS (FOLRPP/FOLRGP) e dos
valores e dados informados ao CADPREV e os constantes do balancete da
execução da despesa orçamentária (BALEXO), na forma recomendada nas
normas de auditoria governamental, apresentando os resultados na próxima
prestação de contas do IPASIC (item 2.6 desta Instrução);
h) Para que estabeleçam instrução de controle para parcelamento de débitos,
incluindo procedimento técnico de ‘conciliação’ dos valores constantes do
‘relatório detalhado dos parcelamentos firmados’ (RELPAR) com valores
constantes do Balanço Patrimonial e dos registros de parcelamento do
Ministério da Previdência Social, na forma recomendada nas normas de
auditoria governamental, apresentando os resultados na próxima prestação
de contas do IPASIC (item 2.7 desta Instrução);
- Ao atual chefe do Poder Executivo:
d) Para dotar o sistema de Controle Interno de recursos humanos, materiais e
tecnológico a fim de cumprir o que determina o art. 31 da Constituição
Federal e o caput do art. 137 e inciso IV da Resolução TC 261/2013,
comprovando as providências tomadas na próxima prestação de contas
(item 2.3 desta instrução);
e) Em virtude da ausência de lei específica fixando o limite de gastos
administrativos, repassar aos cofres do IPASIC o montante de R$
167.682,46, referentes às despesas administrativas do exercício de 2016,
com aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros,
comprovando o repasse na próxima prestação de contas do Instituto (item
2.11 desta Instrução).
f) Diante do grau de responsabilidade e da amplitude das atividades a serem
desenvolvidas pelo Controle Interno, para dar cumprimento ao que
determina o art. 82, § 2º da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES), que assegure os recursos humanos, materiais e tecnológicos
necessários ao bom desempenho da função, comprovando na próxima
prestação de contas do IPASIC o resultado das medidas tomadas (item
2.12 desta Instrução).
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Sugere-se ao relator a aplicação de multas nos termos do art. 389, I c/c
art. 163, IV do Regimento Interno do TCEES, pelos seguintes motivos:
f) Ausência de registro por competência de variações patrimoniais aumentativas
decorrentes de contribuições previdenciárias é irregularidade de natureza
grave, por possuir efeitos quantitativos nas demonstrações contábeis do
ente, e no patrimônio líquido, prática danosa ao equilíbrio financeiro do
RPPS por se caracterizar ocultação de ativos (item 2.3 desta Instrução).
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
g) Encaminhamento de informações não confiáveis a este Tribunal de Contas
por meio da PCA é irregularidade de natureza grave, por infringir a norma
legal, causar graves danos às análises, onerar a administração pública,
infringir o Regimento Interno desta Corte de Contas, além de fragilizar a
ação do controle externo e confundir o controle social com informações não
fidedignas; e, ainda, divulgá-las nos portais do ente e deste Tribunal de
Contas (item 2.6 desta Instrução).
Responsáveis: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
h) Divergência no registro de créditos previdenciários parcelados a receber é
irregularidade de natureza grave, por infração às normas contábeis, ter
característica quantitativa e possuir efeitos sobre o patrimônio líquido (item
2.7 desta Instrução).
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.
i) Inexistência ou inconsistência de informações relevantes apresentadas na
base de dados é irregularidade de natureza grave, por determinar adoção
de premissas técnicas para minimizar os efeitos dos resultados da avaliação
atuarial do RPPS (item 2.10 desta Instrução).
Responsáveis: José Manuel Monteiro de Castro, diretor presidente, João
Paganini, prefeito municipal, e Marcos José Beiriz Soares, presidente da
Câmara Municipal.
j) não dotar o Controle Interno com recursos humanos habilitados, o que
possibilitou emissão de ‘parecer do controle interno que não atende
aos requisitos da IN TC 34/2015’, e, ainda, a ressalva da controladora geral
do Município, contida no item 5.1 do RELUCI desta PCA, alegando da falta
de estrutura do sistema, caracteriza grave infração à norma,
principalmente no que concerne aos Institutos de Previdência que carecem
de maior atenção, em virtude das complexas e importantes atividades
desenvolvidas, que exigem responsabilidade ainda maior de seus gestores
e um desempenho efetivo do sistema de controle interno, pelo que
representam no âmbito das políticas públicas dos municípios (item 2.12
desta Instrução).
Responsável: João Paganini, prefeito municipal.
Sugere-se, também, dar ciência do julgamento deste Egrégio Tribunal de Contas à
Secretaria de Previdência Social vinculada ao Ministério da Fazenda.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n. º
05977/2018-5, de lavra do Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
manifestou-se anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução
Técnica Conclusiva nº 4740/2018 .
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Ato contínuo, na 6ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, ocorrida no dia 13 de
março de 2019, foi realizada sustentação oral pelos Srs. José Manoel Monteiro de
Castro, Diretor Presidente do IPASIC e João Paganini, Prefeito Municipal de Iconha,
este representado pelo primeiro, os quais juntaram documentos.
Por determinação

do

Conselheiro-Relator, a

Secretaria-Geral das Sessões

encaminhou os autos a área técnica deste Tribunal (Despacho 12542/2019-4),
juntamente com as Notas Taquigráficas 42/2019-6, para nova manifestação técnica
sobre os argumentos de defesa apresentados na referida sustentação oral.
Em sua análise, a Secex Previdência concluiu que os esclarecimentos apresentados
em sede de sustentação oral, bem como a documentação juntada aos autos não
lograram êxito “em razão das peças e demonstrações contábeis do exercício de
2016 terem sido publicadas com tais irregularidades, que mesmo sendo corrigidas
posteriormente, não retroagem para corrigir possíveis decisões tomadas em cima
de informações explicitadas”. Sugeriu, portanto, a manutenção das irregularidades
assinaladas na ITC 4740/2018-5, itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11 e 2.12.
(Manifestação Técnica 1314/2019-4).
Em seguida, no Parecer 3659/2019-3, o Ministério Público de Contas, por meio do
Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se pugnando pelo
julgamento do feito na forma proposta pela equipe técnica na Manifestação Técnica
1314/2019.
Na sequência, o processo fora incluído em pauta e proferido voto pelo Conselheiro
Relator João Luiz Cotta Lovatti, Voto 4068/2019-8, nos seguintes termos:
8. DEIXAR DE ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva de Nádia
Belmock Lovatti, Controladora Geral do Município, mantendo-a no polo
passivo da relação processual.
9. ACOLHER as justificativas referentes aos seguintes itens:

AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS DEVIDAS PELA UNIDADE GESTORA AO RPPS (item
3.3.2.1.1 do RT 00563/2017-5 e Item 2.4 da ITC 4740/2018). Base
Normativa: artigos 40, caput, e 149, § 1°, da Constituição da República
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Federativa do Brasil; artigo 2º da Lei Federal 9.717/1998; e, artigos 3º e 5º
da Lei Municipal 34/1992. Responsáveis: José Manoel Monteiro de Castro,
diretor presidente, e Nádia Belmock Lovatti, controladora geral do Município.

RECOLHIMENTO
INJUSTIFICADO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS (item 3.3.2.2.1 do RT 00563/2017-5 e item
2.5 da ITC 4740/2018). Base Normativa: artigos 37 e 195, inciso I, alínea
“a”, da Constituição da República; artigo 22, incisos I e II, c/c artigo 30,
inciso I, alínea b, da Lei Federal 8.212/1991; artigo 60 da Lei Federal
4.320/1964. Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor
presidente.

DIVERGÊNCIA NO REGISTRO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
PARCELADOS A RECEBER (item 3.4.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.7 da
ITC 4740/2018). Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal
4.320/1964; e, PCASP (6ª ed.). Responsável: José Manoel Monteiro de
Castro, diretor presidente.

APURAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL (item 3.5.1.1 do RT
00563/2017-5 e item 2.8 da ITC 4740/2018). Base Normativa: art. 40 da
Constituição da República; artigo 1º da Lei Federal 9.717/19 98; artigo 69 da
LRF; artigo 5º da Lei Municipal 910/2015; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS
403/2008. Responsáveis: José Manoel Monteiro de Castro, diretor
presidente; João Paganini, prefeito municipal.

ALÍQUOTA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL
NORMAL
INSUFICIENTE PARA COBERTURA DO CUSTO NORMAL (item 3.5.2.1 do
RT 00563/2017-5 e item 2.9 da ITC 4740/2018). Base Normativa: artigo 40
da CF/88; artigo 1º da Lei Federal 9.717/1998; artigo 69 da LRF; e, artigos
18 e 19 da Portaria MPS 403/2008. Responsável: José Manuel de Monteiro
de Castro, diretor presidente e João Paganini, prefeito municipal.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA COBERTURA DE
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS (item 3.6.1.1 do RT
00563/2017-5 e item 2.11 da ITC 4740/2018). Base Normativa: artigo 1º,
inciso III, artigo 6º, inciso VIII, e artigo 9º, inciso II, da Lei Federal
9.717/1998; e, artigo 15 da Portaria MPS 402/2008. Responsáveis: José
Manuel Monteiro de Castro, diretor presidente e João Paganini, prefeito
municipal.

PARECER DO CONTROLE INTERNO NÃO ATENDE AOS
REQUISITOS DA IN TC 34/2015 (item 4.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.12
da ITC 4740/2018). Base Normativa: artigo 135, § 4º, c/c artigo 137, IV do
RITCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013 e Resolução TC
227/2011. Responsável: João Paganini, prefeito municipal.
10. ACOLHER PARCIALMENTE as justificativas referente aos seguintes itens:

CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE INVESTIMENTOS EM CONTA
CONTÁBIL DE EQUIVALENTES DE CAIXA (item 3.1.1.1 do RT
00563/2017-5 e item 2.1 da ITC 4740/2018). Base Normativa: artigos
85
e
87
da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP 6. ed. Responsável: José
Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.

CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
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CONTÁBIL DE CLIENTES (item 3.1.1.2 do RT 00563/2017-5, item 2.2 da
ITC 4740/2018). Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal
4.320/1964; e, PCASP (6ª ed.). Responsável: José Manoel Monteiro de
Castro, diretor presidente.

INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS
(item 3.3.2.3 do RT 00563/2017-5 e item 2.6 da ITC 4740/2018). Base
Normativa: artigo 141, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013; e,
Instrução Normativa TC 34/2015, Anexo I. Responsáveis: José Manoel
Monteiro de Castro, diretor presidente, e Nádia Belmock Lovatti,
controladora geral do Município.
11. REJEITAR as justificativas referente aos seguintes itens:

AUSÊNCIA DE REGISTRO POR COMPETÊNCIA DE VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS (item 3.2.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.3 da ITC
4740/2018). Base Normativa: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal 4.320/1964,
artigo 3º e 5º da Lei Municipal 34/1992 e princípio da competência
(Resolução CFC 750/1993). Responsáveis: José Manoel Monteiro de
Castro, diretor presidente e Nádia Balmock Lovatti, controladora geral do
Município.

ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ELABORADO COM BASE EM
DADOS INCOMPLETOS E INCONSISTENTES GERANDO MENSURAÇÃO
INADEQUADA DO PASSIVO ATUARIAL (item 3.5.2.2 do RT 00563/2017-5
e item 2.10 da ITC 4740/2018). Base Normativa: artigo 13, § 1º, da Portaria
MPS 403/2008, Princípio da Competência e Oportunidade e NBCT 16.5 e
16.10 (Resoluções CFC 1.132 e 1.137/2008). Responsáveis: José Manuel
Monteiro de Castro, diretor presidente, João Paganini, prefeito municipal, e
Marcos José Beiriz Soares, presidente da Câmara Municipal.
12. JULGAR IRREGULARES a Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Iconha - IPASIC, referente ao
exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade de José Manoel
Monteiro de Castro, Diretor Presidente do IPASIC, no que tange ao aspecto
técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso III, alínea “d” da LC nº
621/2012, APLICANDO-LHE multa pecuniária no valor de R$2.000,00 (dois
mil reais) com fundamento no art. 135, incisos I e II da LC nº 621/2012,
diante das irregularidades expostas no item anterior.
13. REJEITAR JUSTIFICATIVAS e APLICAR MULTA individual no valor de
R$1.000,00 (um mil reais) a: João Paganini, Prefeito Municipal; Marcos José
Beiriz Soares, Presidente da Câmara Municipal e a Nádia Belmock Lovatti,
Controladora Geral do Município, com fulcro no art. 135, inciso II da LC nº
621/2012.
14. DETERMINAR:
- Ao gestor do IPASIC:
d)
Para que observe a classificação de seus ativos de acordo com a sua
política de investimentos, observando os prazos para serem classificados
como de curto e/ou longo prazo, apresentando os resultados na próxima
prestação de contas (item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 4740/2018);
e)
Para que classifique suas contas de acordo com o Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público – PCASP, disponível no site Cidades deste
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Tribunal de Contas, em cada exercício, apresentando os resultados na
próxima prestação de contas (item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva
4740/2018);
f)
Para que cumpra o que determina o § 1º do art. 13 da Portaria
403/2008, que recomenda adotar providências para sanear inconsistências
apontadas no Parecer Atuarial, até a próxima avaliação atuarial (item 2.10
da ITC 4740/2018).
- Ao gestor do IPASIC e à Controladoria Geral do Município:
e)
Para que estabeleçam instrução de controle, incluindo técnica de
‘conciliação de saldos’, para o ‘demonstrativo das receitas de contribuições
efetivamente devidas (DEMREC)’ e o ‘balancete contábil de verificação
(BALVER)’, na forma recomendada nas normas de auditoria governamental,
apresentando os resultados na próxima prestação de contas do IPASIC
(item 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva 4740/2018);
f)
Para que estabeleçam instrução de controle a fim de verificar o
conteúdo dos arquivos antes de seu envio a este Tribunal, sob pena de
responsabilização civil, criminal e administrativa, na forma do que dispõe o
parágrafo único do art. 141 do Regimento Interno do TCEES, apresentando
os resultados na próxima prestação de contas do IPASIC (item 2.4 da ITC
4740/2018);
g)
Para que estabeleçam instrução de controle e gestão
das
folhas
de pagamentos, incluindo procedimento técnico de ‘conciliação’ dos valores
e dados constantes dos resumos anuais das folhas de pagamentos dos
servidores vinculados ao RPPS e ao RGPS (FOLRPP/FOLRGP) e dos
valores e dados informados ao CADPREV e os constantes do balancete da
execução da despesa orçamentária (BALEXO), na forma recomendada nas
normas de auditoria governamental, apresentando os resultados na próxima
prestação de contas do IPASIC (item 2.6 da ITC 4740/2018);
h)
Para que estabeleçam instrução de controle para parcelamento de
débitos, incluindo procedimento técnico de ‘conciliação’ dos valores
constantes do ‘relatório detalhado dos parcelamentos firmados’ (RELPAR)
com valores constantes do Balanço Patrimonial e dos registros de
parcelamento do Ministério da Previdência Social, na forma recomendada
nas normas de auditoria governamental, apresentando os resultados na
próxima prestação de contas do IPASIC (item 2.7 da Instrução Técnica
Conclusiva 4740/2018);
- Ao atual chefe do Poder Executivo:
c)
Para dotar o sistema de Controle Interno de recursos humanos,
materiais e tecnológico a fim de cumprir o que determina o art. 31 da
CRFB/1988 e o caput do art. 137 e inciso IV da Resolução TC 261/2013,
comprovando as providências tomadas na próxima prestação de contas
(item 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva 4740/2018);
d)
Em virtude da ausência de lei específica fixando o limite de gastos
administrativos, repassar aos cofres do IPASIC o montante de R$
167.682,46, referentes às despesas administrativas do exercício de 2016,
com aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros,
comprovando o repasse na próxima prestação de contas do Instituto (item
2.11 da Instrução Técnica Conclusiva 4740/2018).
e)

Diante do grau de responsabilidade e da amplitude das atividades a
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serem desenvolvidas pelo Controle Interno, para dar cumprimento ao que
determina o art. 82, § 2º da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES), que assegure os recursos humanos, materiais e tecnológicos
necessários ao bom desempenho da função, comprovando na próxima
prestação de contas do IPASIC o resultado das medidas tomadas (item 2.12
da ITC 4740/2018).
f)
Adotem a manifestação conclusiva no RELUCI como requisito
essencial daquele relatório.
10.
RECOMENDAR:
a)
Ao chefe do Poder Executivo, iniciar processo legislativo com a
finalidade de incluir na legislação municipal a obrigatoriedade de prestação
de informação de seus servidores do tempo de contribuição à previdência
anterior a admissão no serviço público (item 2.10 da ITC 4740/2018).
b)
Ao atual chefe do Poder Executivo e ao gestor iniciarem processo
legislativo com a finalidade de fixar o limite de gastos administrativos em
temos percentuais de acordo com a Portaria MPS 402/2008 (item 2.11 da
ITC 4740/2018).
11.
DAR CIÊNCIA do julgamento deste Tribunal de Contas à Secretaria
de Previdência Social vinculada ao Ministério da Fazenda.
12.
DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em julgado,
arquive-se.

Diante do exposto, pedi vista dos autos para uma análise mais acurada da matéria.
É o relatório.

1. DA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Pois bem. No tocante a responsabilização atribuída aos agentes envolvidos, cujos
quais concorreram ou contribuíram para a prática da irregularidade imputada, em
que

pese

reconheça que o Controle Interno tenha atribuição relevante e

imprescindível em todo o procedimento de Prestação de Contas, neste caso
concreto, acompanho o posicionamento do corpo técnico e ministerial no sentido de
acolher as justificativas apresentada pela Controladora do Município, Sra. Nádia
Belmock Lovatti, afastando no que toca sua responsabilização em relação aos
itens tratados nos itens 2.3, 2.4, 2.6 e 2.7 da ITC, conforme fundamentos delineados
na Instrução Técnica Conclusiva, os quais corroboro e reproduzo abaixo:
1.1.2. Quanto à responsabilidade da controladora geral do Município
No que tange à controladora geral do Município, esta foi chamada aos autos
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para responder de forma solidária, nos moldes previstos no art. 74, § 1º, da
Constituição Federal, em razão das irregularidades 2.3, 2.4, 2.6 e 2.7.
Inicialmente, é preciso considerar que no processo de prestação de contas,
o sujeito legítimo para figurar no polo passivo da relação processual é o
administrador e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos,
bem como aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade que resulte em dano ao erário, na forma prevista na Lei
Orgânica deste Tribunal, em consonância com a Constituição Federal e a
Constituição Estadual.
No processo em tela, contudo, a equipe técnica citou, além do gestor
responsável, a controladora geral do Município.
1

Isso porque, na forma do supracitado art. 74, §1º, da CF/88 , os
responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, têm o dever de informar o Tribunal de Contas,
sob pena de solidariedade.
Sabe-se que a controladora geral, via de regra, não pratica ato de gestão,
sendo sua função monitorar os processos-chave e críticos, verificando,
através de suas revisões periódicas, se os controles praticados pelo gestor
atendem às necessidades de controle do processo, bem como salvaguardar
o patrimônio do ente.
No caso em análise, porém, verificou-se que o parecer do controle interno
do órgão atestou ter realizado análise de documentos dos quais se poderia
extrair claramente as irregularidades ora apontadas, sem que este tenha
indicado qualquer falha no procedimento, demonstrando assim não ter
agido com o devido zelo no exercício de suas atividades, deixando de
atender ao disposto no artigo constitucional invocado, justificando assim a
sua solidariedade com o gestor.
Ressalte-se, contudo, que embora algumas das irregularidades forem
apontadas como de natureza grave, constata-se que aquelas em que a
controladora geral do Município foi arrolada como responsável configuram
ausência de controle quanto a atos de terceiros, que não constituem
atribuição do seu cargo, não sendo possível sua responsabilização direta
por esses atos, principalmente por não terem resultado em prejuízo ao
órgão ou dano ao erário. Por esta razão, não se justifica sua manutenção
como responsável neste caso concreto, sugerindo a exclusão do
controlador interno do polo passivo da prese nte prestação de contas
em relação aos itens 2.3, 2.6, 2.7, nos termos do art. 485, IV, do CPC e
art. 70, da Lei Orgânica do TCEES.

No que se refere à imputação de responsabilidade atribuída aos demais agentes
envolvidos, de igual forma, acompanho o corpo técnico e ministerial no sentido de
manter à imputação de responsabilidade, ou seja, do ônus de responder pela
1

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de
controle interno com a finalidade de:
(...).
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade
solidária.
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suposta irregularidade aferida por esta Corte, caso identifique-se presente os
elementos de responsabilidade civil. Logo, a aferição da responsabilidade
dependerá da análise de mérito de cada irregularidade apontada, bem como ante a
individualização da conduta de cada agente apontado como responsável pela prática
do ato.
Nesse contexto, corroboro o posicionamento ministerial, bem como do corpo técnico
consoante os fundamentos lançados na peça conclusiva que cito abaixo:
A análise dessas irregularidades, em conjunto com os elementos da
responsabilidade civil (ação/conduta, nexo de causalidade e dano), não
permitem atribui-las diretamente ao prestador das contas ora analisadas,
inviabilizando a sua responsabilização, sob pena de flagrante injustiça. (...)
Oportuno destacar, contudo, que em recente Decisão deste Tribunal,
proferida no processo TC 3213/2015, em decorrência do Voto vista do
Exmo. Conselheiro Domingos Augusto Taufner, que entendeu pela
reabertura da instrução processual, para incluir os demais agentes que
deram causa a irregularidades que não poderiam ser atribuídas ao
prestador das contas ali analisadas – sinalizou-se com uma alteração no
entendimento do Plenário, no sentido de dar prosseguimento à análise
dessas irregularidades. Vale transcrever, neste particular, importante trecho
do voto ora citado, que esclarece os motivos que levaram à alteração do
entendimento então consolidado:
“(...) A matéria previdência engloba a atuação de muitos agentes no cenário,
não se podendo presumir que identificada uma irregularidade na autarquia
previdenciária ela poderia recair exclusivamente na figura do seu gestor,
pois até mesmo ante a previsão disposta no art. 69 da Lei de
Responsabilidade Fiscal cabe ao ente da Federação (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios), que mantiver ou vier a instituir regime próprio
de previdência, conferir-lhe caráter contributivo e, com base em normas de
contabilidade e atuária, organizá-los de modo a preservar-lhe o equilíbrio
financeiro e atuarial.
Nesse sentido, aduz a autora:
Anualmente, os Tribunais deveriam apurar a evolução desse indicador, para
verificar se o ente está tomando medidas efetivas para amortizar o déficit
atuarial e se estas estão sendo suficientes.
Também seria necessário medir esse indicador durante toda a vigência
do plano de amortização e do mandato do chefe do poder executivo ,
aferindo se ele está efetivamente observando o princípi o do equilíbrio
financeiro e atuarial do RPPS, no decorrer da sua gestão.
A análise do equilíbrio financeiro e atuarial e da efetividade do plano
de amortização não pode ficar adstrita a um exercício financeiro, pois
são políticas de longo prazo, e por isso é extremamente importante
verificar o seu comportamento durante todo período de duração, sob
pena de ter uma visão míope do problema.
Por fim, seria necessário verificar a efetividade do plano de amortização, e
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se o mesmo não é manifestadamente incompatível com a capacidade
financeira da entidade e se o mesmo está compatível com os gastos de
pessoal, definidos na lei de responsabilidade por todo o seu período de
duração.
Art. 19, § 2º A definição do plano de amortização deverá ser acompanhada
de demonstração da viabilidade orçamentária e financeira para o ente
federativo, inclusive dos impactos nos limites de gastos impostos pela Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. (Portaria MPS 403/2008)
Verifica-se, portanto, que além da identificação da irregularidade, a
efetividade da medida capaz de afastar o efeito pernicioso que decorre dela,
envolve medidas de acompanhamento constante, envolvendo adoção de
medidas, que se traduzem em condutas atribuídas ao Chefe do
Executivo, do Legislativo, de atuação e acompanhamento do Controle
Interno do ente municipal, múltiplos agentes envolvidos, todos
sujeitos à jurisdição desta Corte de Contas.
Trata-se, portanto, de situação que envolve uma multiplicidade de agentes
que concorrem, em conjunto ou individualmente, com suas ações, para o
equilíbrio ou desequilíbrio financeiro atuarial do ente previdenciário,
devendo responder cada qual na medida da sua culpabilidade.
Há, ainda, o Voto proferido pelo Relator João Luiz Cotta Lovatti, que no
processo TC 3753/2015 – Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de João Neiva – IPSJON,
exercício 2014, que determinou o prosseguimento do prefeito no mesmo
instrumento – PCA, por entender que o ente é responsável pelo equilíbrio
financeiro e atuarial do RPPS, nos termos do art. 69 da LRF, o que torna o
prefeito municipal responsável pelas irregularidades ali apontadas.
No que tange ao procedimento a ser adotado, o art. 57, inciso I, da Lei
Orgânica desta Corte de Contas, determina que seja avaliada a
responsabilidade dos demais agentes que contribuíram de alguma forma
para a consumação das ilicitudes, não se limitando ao ordenador de
despesas:
Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irregularidade, cabe ao
Tribunal de Contas ou ao Relator:
I - Definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato impugnado,
inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja
concorrido para o dano;
Neste sentido, cumpre observar ainda o que determinam os artigos 383 e
384 do Regimento Interno desta Corte de Contas:
Art. 383. A sanção será aplicada, de forma individual, a cada agente que
tiver concorrido para o ato, na medida de sua participação.
§ 1º O recolhimento da multa é da responsabilidade pessoal do infrator.
§ 2º Nenhuma sanção passará da pessoa do responsável.
Art. 384. A decisão que determinar a aplicação de multa definirá as
responsabilidades individuais.
Assim, para que seja dado continuidade à análise das irregularidades
encontradas, é necessária a individualização da conduta, para que se possa
imputar responsabilidade a cada um dos agentes.
Após individualizadas .as condutas, e providenciada a citação do
responsável para apresentar suas justificativas, nos autos da prestação de
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contas, se procederá ao julgamento das contas dos ordenadores de
despesas que efetivamente tenham praticado atos de gestão, bem como
dos demais responsáveis que tiveram suas condutas individualizadas.
1.1.1. Quanto à responsabilização
presidente da Câmara Municipal

do prefeito municipal e do

Não há como afastar, antes da análise de mérito, a responsabilidade do
prefeito municipal sobre as irregularidades dos itens 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e
2.12, mormente por se tratar de irregularidades de natureza grave, que
comprometem a continuidade e a solvência da entidade previdenciária e o
equilíbrio fiscal do município, conforme apregoa a Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Pelo mesmo motivo, não se deve afastar antes da análise de mérito das
justificativas trazidas aos autos o presidente da Câmara Municipal de Iconha
em relação a ao item 2.10.
Ressalta-se que em análise dos Relatórios Técnicos dos processos de
prestações de contas anuais de gestão dos demais ordenadores de
2
despesas do município de Iconha , não foram apuradas irregularidades
capazes de configurar um bis in idem em relação aos apontamentos
realizados na PCA do IPASIC, reforçando mais ainda a necessidade de se
apurar a devida responsabilização desses agentes nos autos neste
processo.

Feita essas considerações relativas à responsabilização, passo à análise de mérito.

2. DO MÉRITO
Inicialmente, insta registrar que anuo ao posicionamento da área técnica e do
Ministério Público de Contas, corroborado pelo relator em seu voto quanto ao
afastamento das irregularidades apontadas nos itens 2.4, 2.5, 2.8 e 2.9 da ITC,
portanto, me manifestarei, a seguir, quanto as irregularidades sob as quais pairaram
divergência.
Esclareça-se apenas que, visando facilitar abordagem de uma forma mais didática
quanto aos pontos suscitados, mantivemos a mesma numeração das irregularidades
adotada na peça técnica conclusiva.

2.1 Classificação indevida de investimentos em conta contábil de equivalentes

2

Proc. 5142/2017-7 – Prefeito, 5143/2017-1 – Gestão e 4878/2017-2 – Câmara Municipal de
Iconha/Gestão.
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de caixa (item 3.1.1.1 do RT 00563/2017-5)
Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP 6. ed. – Responsável: José
Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.

O corpo técnico desta Corte por meio do RT 00563/2017-5, identificou a
classificação contábil indevida dos investimentos dos recursos do RPPS, que foram
registrados em conta contábil de Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata.
Contudo, apontou a área técnica que segundo consta do PCASP - Plano de Contas
Aplicável ao Setor Público, vigente para o exercício de 2016, a existência de grupo
de contas apropriadas para esse fim, deveriam ter sido registradas na rubrica
1.1.4.0.0.00.00 – Investimentos e Aplicações Temporária a Curto Prazo, que
representa a melhor prática para o registro dos recursos vinculados geridos pelo
RPPS.
O gestor, após ser notificado pela ITI, compreendeu a direção dada por essa Corte
como a melhor prática contábil para o registro desses recursos e admitindo o
equívoco na classificação contábil informou que adotaria as providências para o
saneamento da irregularidade, conforme registrado pelo corpo técnico na ITC
4740/2018, fl. 09.
Em exame da irregularidade, muito embora possa se afirmar que a correção do
registro posteriormente não altere o equívoco realizado na classificação do recurso
do RPPS em conta inapropriada, o que fez o corpo técnico opinar pela manutenção
da irregularidade, noutra face há de se reconhecer que tal demonstração contábil
possui mero efeito qualitativo não alterando o patrimônio líquido da entidade, o que
restou por

afastar a caracterização da irregularidade como de natureza grave,

conforme reconhecimento emitido pelo próprio corpo técnico em sua peça
conclusiva:
(...)
Cabe afirmar que, no caso de consolidação, face ao volume envolvido, o
reflexo da neutralização dos valores é insignificante, e a conta
1.1.2.1.1.71.00 recomendadas no RT 00563/2017-5 é de fato a mais
adequada para a contabilização dos créditos parcelados a receber,
comparada a utilizada por não manter pertinência com as atividades
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desenvolvidas pelo Instituto.
(...)
Em que pese a irregularidade apontada tratar de infração à norma de
natureza contábil, a mesma só possui efeitos qualitativos nas
demonstrações contábeis, não alterando o patrimônio líquido, desta
forma, não se caracterizando como de natureza grave . (Destaques
nosso)

No mesmo sentido, posicionou-se o corpo técnico na ITC 04205/2018 no bojo de
instrução conclusiva elaborada em outro processo, o TC 9329/2017 (PCA Ordenador
do exercício de 2016) do Instituto de Previdência de Pedro Canário:
2.1 CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE INVESTIMENTOS EM CONTA
CONTÁBIL DE EQUIVALENTES DE CAIXA (item 3.1.2 do RT 87/2018)
(...)
De acordo com o Relatório Técnico, o IPASPEC efetuou o registro contábil
indevido dos investimentos, no montante de R$ 45.547.526,35, identificado
na conta 1.1.1.1.1.50.00.00 – ‘Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata’,
assim como em seus desdobramentos, conforme informações do balancete
de verificação contábil. Com base no PCASP vigente para o exercício de
2016, o grupo de contas contábeis destinado ao registro de investimentos
dos Regimes Próprios de Previdência dos Servidores, abrangido pela conta
1.1.4.0.0.00.00 – ‘Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo’,
assim como em seus desdobramentos, seria a melhor prática para o
registro de investimentos com recursos vinculados geridos pelo RPPS.
(...)
Diante do exposto, verifica-se que o apontamento do Relatório Técnico está
condizente com as normas contábeis, em especial aquilo que o Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP, em sua 6ª edição
(vigente para o exercício de 2016), dispõe sobre a classificação dos
investimentos. Segundo o MCASP, o grupo de contas contábeis destinado
ao registro de investimentos do RPPS “1.1.4.0.0.00.00 – Investimentos e
Aplicações Temporárias a Curto Prazo”, assim como seus desdobramentos,
representa a melhor prática para o registro da aplicação de recursos
vinculados geridos pelo RPPS.
O registro efetuado pela unidade gestora vai de encontro ao que estabelece
a Lei 4.320/64, em especial aos seus artigos 85 e 87, que dispõem que os
serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o
acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da
composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais,
o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos
resultados econômicos e financeiros e que, ainda, haverá o controle contábil
dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a
administração pública for parte.
(...)
De todo o exposto, opina-se pela manutenção do apontamento realizado no
Relatório Técnico, com a responsabilização do Sr. Luiz Augusto Brunelli,
Diretor Presidente do IPASPEC no exercício de 2016.

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: 38864-B7678-A6469

Acórdão TC-1409/2019
lm/fbc

Diante da ausência de efeito lesivo à continuidade e à solvência do RPPS, e
ainda, ao equilíbrio fiscal do município e ao resultado das contas do RPPS,
conclui-se que quanto ao aspecto técnico-contábil o presente indicativo de
irregularidade é de natureza formal, sendo, portanto, incapaz de imputar
a pena da desaprovação das contas do jurisdicionado. (Destaque
nosso)

Por todo o exposto, ante o saneamento da irregularidade apontada no presente item,
ainda que em exercício futuro, bem como o reconhecimento do próprio corpo técnico
quanto à ausência de gravidade da irregularidade, assim também por sua natureza
formal mantenho a irregularidade sem o condão de macular as contas, o que me
faz acompanhar o relator no sentido de amoldar o caso concreto à hipótese prevista
no art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012, sem aplicação de sanção,
dando-se quitação ao responsável de acordo com o art. 86 da referida lei.
2.2 Classificação indevida de parcelamento de contribuições previdenciárias a
receber em conta contábil de clientes (item 3.1.1.2 do RT 00563/2017-5)
Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP (6ª ed.) –Responsável: José
Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.

O corpo técnico desta Corte por meio do Relatório de Auditoria identificou a
classificação contábil indevida dos créditos a receber do RPPS, em que a unidade
gestora registrou na conta 112220301 – ‘Faturas/Duplicatas a receber vencidas’, o
montante total de R$679.151,10 relativo a parcelamento firmado entre a Prefeitura
Municipal e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Iconha quando
deveria registrá-lo na conta contábil 1.1.2.1.1.70.00 – ‘Créditos previdenciários
parcelados’.
Conforme abordado no item anterior, trata-se de irregularidade formal, cuja prática
irregular não se pode atribuir natureza grave ante o efeito apenas qualitativo do
registro que deve ser reclassificado em conta apropriada para tal fim, conforme
apontado pelo corpo técnico:
Cabe afirmar que, no caso de consolidação, face ao volume envolvido, o
reflexo da neutralização dos valores é insignificante, e a conta
1.1.2.1.1.71.00 recomendadas no RT 00563/2017-5 é de fato a mais
adequada para a contabilização dos créditos parcelados a receber,
comparada a utilizada por não manter pertinência com as atividades
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desenvolvidas pelo Instituto.
Quanto ao nível de detalhamento, o Manual de Contabilidade Aplicada ao
3
Setor Público – MCASP, p. 346, ensina que “O PCASP indica as contas
obrigatórias e o nível de detalhamento mínimo a ser utilizado pelos entes da
Federação, a fim garantir a consolidação das contas nacionais”.
(...)
Em que pese a irregularidade apontada tratar de infração à norma de
natureza contábil, a mesma só possui efeitos qualitativos nas
demonstrações contábeis, não alterando o patrimônio líquido, desta
forma, não se caracterizando como de natureza grave .
Diante do exposto, e considerando que as justificativas não foram
suficientes para sanear o presente indicativo de irregularidade, sugere-se a
sua manutenção, por classificar indevidamente o parcelamento das
contribuições previdenciárias a receber em conta contábil de clientes.
Sugere-se a expedição de determinação ao gestor para que classifique
suas contas de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público –
PCASP, disponível no site Cidades deste Tribunal de Contas, em cada
exercício, apresentando os resultados na próxima prestação de contas.
(Destaques nossos)

Deste modo, acompanho o voto do relator quanto ao presente item pela
manutenção da irregularidade e expedição de determinação ao gestor para
correção do registro em exercícios vindouros, mas sem o condão de macular as
contas, amoldando-se à hipótese prevista no art. 84, inciso II da Lei Complementar
621/2012, sem aplicação de sanção, dando-se quitação à responsável de acordo
com o art. 86 da referida lei.

2.3

Ausência

de

registro por competência de variações patrimoniais

aumentativas decorrentes de contribuições previdenciárias (item 3.2.1 do RT
00563/2017-5)
Base Normativa: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal 4.320/1964, artigo 3º e 5º da Lei Municipal
34/1992 e princípio da competência (Resolução CFC 750/1993) – Responsáveis: José Manoel
Monteiro de Castro, diretor presidente e Nádia Balmock Lovatti, controladora geral do Município;

Diante da análise das informações prestadas pelo ente, a área técnica identificou
inconsistência

entre

os valores evidenciados no demonstrativo de receitas

(DEMREC) e os valores efetivamente registrados a título de receitas de
contribuições previdenciárias (Variação Patrimonial Aumentativa – VPA) do RPPS,
apurados por meio do Balancete Contábil de Verificação (BALVER).

3

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.
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Da elaboração do relatório técnico concluiu-se que o RPPS auferiu receita de
contribuições previdenciárias no total de R$ 3.022.289,61, no exercício de 2016,
sendo R$ 2.825.037,36 referentes às contribuições previdenciárias de 2016 e R$
197.252,25, referentes ao exercício de 2015, conforme demonstrado abaixo:

Contudo, as contribuições previdenciárias devidas ao RPPS no exercício de 2016,
referentes às obrigações patronais e retidas dos servidores, totalizam R$
3.033.267,70, dos quais R$ 2.825.037,36 foram pagas/repassadas no exercício de
2016 (conforme as informações detalhadas no quadro acima) e R$ 208.230,34,
relativas a dezembro de 2016, mas pagas no exercício de 2017:

Em sede de sustentação oral o gestor detalhou melhor a razão pela qual se deu a
divergência de valores no confronto dos arquivos:
Dando sequência, agora me refiro ao item 2.3 mencionado como ausência
de registro por competência de variações patrimoniais aumentativas
decorrentes de contribuições previdenciárias. Reporto-me à seguinte
resposta: o exercício de 2016 foi o primeiro ano que a contabilidade do
IPASIC iniciou a conciliação entre o DEMREC que é uma planilha em Excel
que compõe a Instrução Normativa nº 40/2016 deste Tribunal de Contas,
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com as Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA registrada na
contabilidade. Assim as receitas de 2015 encerradas em 2016, no caso,
as contribuições patronais e de servidores de dezembro de 2015,
recolhidas em janeiro de 2016 afetaram a conciliação entre o DEMREC
e as VPAs das contabilidades, pois as receitas de 2015 foram registradas
em 2016 com o lançamento contábil de Débito da conta Banco e Credito da
Conta de VPA.
Assim, sendo o ano de 2016 foi o ano de corte, ou seja, ano de início da
conciliação entre o novo arquivo solicitado pela Instrução Normativa nº
40/2016 e o registro da VPA por competência das receitas de contribuição,
o IPASIC, em 2017 já entregou a PCA com o reconhecimento das VPAs
por competência, conforme razão contábil de créditos a receber em anexo,
conciliado com o mesmo valor registrado no DEMREC.

Das

justificativas

apresentadas, o

gestor demonstra

que

as

contribuições

previdenciárias devidas ao RPPS referentes ao exercício de 2016, totalizaram R$
3.033.267,70, apresentando uma diferença de R$ 9.552,41 a mais do que o valor
registrado no DEMREC encaminhado na PCA 2016 no valor de R$ 3.023.715,29.
Nesse contexto, verifico que a inconsistência apresentada afetou a conciliação das
informações haja vista o equívoco da contabilidade em reconhecer a receita pelo
regime de caixa, a exemplo do reconhecimento em 2016, da receita do exercício de
2015 como as relativas a contribuição de servidores e contribuição patronal de
dezembro de 2015, mas pagas em janeiro de 2016.
Por essa razão, o corpo técnico opinou pela manutenção da irregularidade em face
do diretor presidente, ante a ausência de registro por competência de variações
patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições previdenciárias.
No mesmo sentido, entendeu o relator corroborando o posicionamento técnico:
Ainda em relação às justificativas, dos números apresentados se infere que
as contribuições previdenciárias devidas ao RPPS referentes ao exercício
de 2016, totalizaram R$ 3.033.267,70, apresentando uma diferença de R$
9.552,41 a mais do que o valor registrado no DEMREC encaminhado na
PCA 2016, R$ 3.023.715,29, entretanto tal registro não saneia a diferença
apurada entre o BALVER e as VPA’s, antes ao contrário, vem a confirmar a
disfunção contábil.
Há de se observar que a realização de registro contábil pelo regime de
caixa, na VPA, contraria o princípio da competência de acordo com o
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP (6ª edição),
aplicado aos exercícios 2015 e 2016.
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Segundo os princípios contábeis da competência e da oportunidade, e
atendendo aos arts. 85,89, 100 e 104 da Lei 4.320/1964 e ao inciso II do art.
50 da LRF, a variação patrimonial aumentativa (VPA) deve ser registrada no
momento da ocorrência do seu fato gerador, independentemente de
recebimento, e, analogamente, a variação patrimonial diminutiva (VPD)
deve ser registrada no momento da ocorrência do seu fato gerador,
independentemente do pagamento e da execução orçamentária. (g. n.)

Contudo, considerando a baixa materialidade do valor que no total de R$
3.033.267,70, apresentou divergência R$ 9.552,41 a maior que o valor registrado no
DEMREC encaminhado na PCA 2016 de R$ 3.023.715,29, bem como a
regularização dos registros nos exercícios posteriores a exemplo da PCA de
2017 com reconhecimento das VPA’s por competência, o que sabemos não
retroagir para corrigir os eventos pretéritos, mas embora persista, entendo que deva
ser mantida no campo da ressalva, considerando a baixa materialidade (0,31% do
total de receitas registradas no exercício) e se tratarem de equívoco no registro
contábil, cuja prática irregular se encontra distante das atribuições do Diretor
Presidente4.
Ante todo o exposto, neste caso concreto, pelas razões acima, entendo pela
manutenção da irregularidade, mas sem o condão de macular as contas com
expedição de determinação ao gestor para que estabeleça instrução de controle,
incluindo técnica de ‘conciliação de saldos’ para o ‘demonstrativo das receitas de
contribuições
verificação

efetivamente
(BALVER)’,

na

devidas (DEMREC)’ e o ‘balancete contábil de
forma

recomendada

nas

normas

de

auditoria

governamental:
4402.2.3 – Conciliação: põe de acordo ou combina diferentes elementos,
por meio de um conjunto de procedimentos técnicos utilizados para
comparar uma amostra do universo com diferentes fontes de informações, a
fim de se certificar da igualdade entre ambos e, quando for o caso,
identificar as causas das divergências constatadas, avaliando ainda o
impacto dessas divergências nas demonstrações e relatório do ente público.
5
As fontes-base de confirmação podem ser de ordem interna e externa .
(Grifou-se).

4

Conforme se infere do precedente: ACÓRDÃO TC 177/2019.

5

Obra já citada.
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2.6 Inconsistências na gestão das folhas de pagamentos (item 3.3.2.3 do RT
00563/2017-5)
Base Normativa: artigo 141, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013; e, Instrução Normativa TC
34/2015, Anexo I – Responsáveis: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente, e Nádia
Belmock Lovatti, controladora geral do Município.

Trata-se de irregularidade imputada face a inconsistência nas informações nos
resumos anuais das folhas de pagamentos dos servidores vinculados aos RPPS e
RGPS, gerando divergência nos valores informados no arquivo de folha de
pagamento (FOLRPP) e o valor da execução orçamentária da despesa com pessoal
e encargos registrados no arquivo BALEXO, cuja distorção verifico tratar-se de erro
de conciliação dos dados.
Por essa razão, acompanho o relator no sentido de não conferir natureza grave à
irregularidade, partindo da premissa que a correspondência entre os quantitativos
apurados no Resumo Anual de Folha de Pagamento do IPASC com aqueles
registrados no BALEXO, gerou disfunção que não trouxe reflexo na situação
patrimonial daquela entidade.
Assim, corroboro o posicionamento externado no voto do Relator de que a despeito
da manutenção da irregularidade, seja expedida determinação para que
estabeleçam instrução de controle e gestão das folhas de pagamentos, incluindo
procedimento técnico de ‘conciliação’ dos valores e dados constantes dos resumos
anuais das folhas de pagamentos dos servidores vinculados ao RPPS e ao RGPS
(FOLRPP/FOLRGP) e dos valores e dados informados ao CADPREV e os
constantes do balancete da execução da despesa orçamentária (BALEXO), na
forma recomendada nas normas de auditoria governamental, entretanto, sem o
condão de macular as contas, amoldando-se este caso concreto à hipótese
prevista no art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012, sem aplicação de
sanção, dando-se quitação aos responsáveis de acordo com o art. 86 da referida lei.

2.7 Divergência no registro de créditos previdenciários parcelados a receber
(item 3.4.1 do RT 00563/2017-5)
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Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP (6ª ed.) – Responsáveis:
José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente, e Nádia Belmock Lovatti, controladora geral do
Município.

O Relatório Técnico 563/2017 apontou a existência de parcelamento de débitos
previdenciários a receber, instrumentalizado no acordo 69/2008, autorizado pela Lei
Municipal 479/2008, com valor de R$ 3.065.186,81, segundo informação da
Previdência Social em 28/12/2016.
O item 3.4.1 do RT 00563/2017-5 registra que:

Em sede de defesa o gestor reconhece a divergência apurada pelo corpo técnico no
montante de R$ 50.954,47, decorrente do valor registrado no BALPAT em cotejo
com o registrado no RELPAR, mas revelam que tal irregularidade decorre de prática
de exercícios anteriores (2008-2013), vejamos:
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Neste cenário, cabe ponderar que embora a irregularidade tenha ocorrido fruto de
divergência apurada nas parcelas pagas nos exercícios de 2008 a 2013,
identificadas durante a elaboração do arquivo RELPAR, mas que corrigidas e
devidamente registradas na conta contábil 2371203 - ajustes de exercícios
anteriores,

justamente

para

tal

finalidade

consoante

preceitua

o

MCASP,

acompanho o relator nos exatos termos dos fundamentos lançados em seu voto:
Observo, neste caso específico, que a exigência de preenchimento do
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arquivo RELPAR cristalizou a deficiência no registro e controle de
parcelamento de créditos decorrentes de obrigações financeiras na matriz
previdenciária e que foram adotadas medidas administrativas e contábeis
exigíveis para sua resolução.
A revelação dessa disfunção demonstra falha de natureza grave nos
procedimentos administrativos/contábeis, mas também revela que tal
irregularidade decorre de práticas em exercícios anteriores e manifestadas
somente no exercício em exame por meio de novel instrumento de análise
e, identificadas foram corrigidas segundo as técnicas contábeis.
Diante do exposto, a despeito das manifestações contrárias da área técnica
e o douto Ministério Público de Contas, e considerando que medidas
corretivas já foram adotadas, conclui-se pela regularidade do item,
amoldando-se à hipótese prevista no art. 84, inciso I da Lei Complementar
621/2012, dando-se quitação aos responsáveis de acordo com o art. 86 da
referida lei.

Ante todo o exposto, acompanho o relator por afastar a irregularidade, conforme os
fundamentos reproduzidos acima, conforme previsão do art. 84, inciso I da Lei
Complementar 621/2012.

2.10 Estudo de avaliação atuarial elaborado com base em dados incompletos e
inconsistentes gerando mensuração inadequada do passivo atuarial (item
3.5.2.2 do RT 00563/2017-5)
Base Normativa: artigo 13, § 1º, da Portaria MPS 403/2008, Princípio da Competência e
Oportunidade e NBCT 16.5 e 16.10 (Resoluções CFC 1.132 e 1. 137/2008) – Responsáveis: José
Manuel Monteiro de Castro, diretor presidente, João Paganini, prefeito municipal, e Marcos José
Beiriz Soares, presidente da Câmara Municipal.

A irregularidade apontada no Relatório Técnico 00563/2017-5, revela que a
avaliação atuarial, realizada com data-base em 30/12/2016, foi conduzida com
dados incompletos e inconsistentes no que se refere a informações relativas a
tempo de contribuição anterior à admissão dos servidores nos quadros municipais,
conforme consta do Parecer Atuarial (PARATU).
O diretor geral do IPASIC e o prefeito municipal apresentam justificativas no sentido
da inexistência de fundamento legal para exigir informações dos segurados acerca
de vínculo de trabalho realizados anteriormente à posse no cargo público efetivo,
escudando-se, inclusive, no Acórdão TC 1151/2017, proferido nos autos do TC
5584/2015-5.
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Em sede de sustentação oral, denota-se das Notas Taquigráficas constante dos
autos, que o diretor do IPASIC, aduz, a defesa escrita anteriormente apresentada,
um retrospecto histórico traçando quadro evolutivo na atualização de informações
relacionadas a tempo de serviço anterior ao RPPS no intuito de demonstrar que não
esteve inerte na missiva de resolver a questão apontada. Vejamos:
Reporto-me, então, ao item 2.10, também mencionado, apresentamos
nossas justificativa alegando a inexistência de lei Municipal que obrigue
o servidor a declarar seu tempo anterior de contribuição, embasado a
defesa no princípio constitucional da legalidade, que estabelece que o
administrador público só pode fazer aquilo previsto em lei, e ancorado
a argumentação no Acórdão TC-1151/2017, Processo TC-5584/2015-5.
Mas não foi acolhida, e na ITC 4740/2018 consta, conforme ressalta o
Parecer Atuarial, era de se esperar atitude diferente do gestor; que deveria
ter buscado todos os meios e recursos necessários para o preenchimento
da lacuna. A falta dessa informação obriga a adoção de premissas, que
segundo o atuário, causa desvios nos resultados da avaliação atuarial, e em
seguida faz uma citação que tal pendência já consta na avaliação atuarial
datada de dezembro/2014. Mas não pontuou a evolução nas informações
de 2014 até 2016, o que permitiria averiguar que não ocorreu inércia quanto
a busca dos dados, o que passo a expor: na reavaliação de 2015, dados
fornecidos até 31/12/2014, constou no anexo 2, homologação dos bancos
de dados, fls. 51, que a ausência da informação relativa ao tempo de
tempo de serviço anterior a administração no ente atingia 100% dos
servidores ativos, num total de 359 servidores. Mas na reavaliação de 2016,
dados de 31/12/2015, constou no anexo 2, homologação dos bancos de
dados, fls. 52, a ausência da informação relativo ao tempo de tempo de
serviço anterior a admissão no ente, começou a ser mapeada por
unidade gestora com contribuição para o IPASIC, e assim temos: Prefeitura
com um número de 196 servidores; Câmara com um número de 13
servidores; o SAAE com 13 servidores; e o Fundo Municipal de Saúde com
62 servidores, perfazendo um total de 284 servidores. E considerando que
o total de servidores ativos constante da avaliação foi de 359, no
trabalho naquele ano atingiu 26% dos servidores, ou seja, 75
servidores, pois o documento comprobatório solicitado fora a certidão
de tempo de contribuição. Na reavaliação de 2017, dados de 2016,
constou no anexo 2, homologação dos bancos de dados, fls. 52, as ações
implementadas não foram suficientes para alcançar a meta relativa a
informação confiável de 100% dos servidores ativos, sendo necessário
corrigir o fluxo das atividades, mas as tentativas não atingiam o objetivo,
pois dependia de dados de terceiros. Mas, no dia 21/09/2017, conforme
consta em notícia veiculada no site institucional da Secretária da
Previdência foi lançado o novo portal do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) com conteúdo aperfeiçoados, permitindo aos cidadãos a emissão do
extrato do CNIS com seus dados previdenciários, era a ferramenta que
faltava para concluir a tarefa. E assim, com o senso de 2018 foi solicitado
aos servidores cópia do extrato do CNIS emitido pelo INSS, e
finalmente foi possível aferir a informação de modo confiável de todos
os servidores ativos na reavaliação de 2019, dados de 31/10/2018,
conforme se contata no anexo 2, homologação dos bancos de dados, fls.
58/59. Nota-se, então, que não ouve desistência dos gestores para alcançar
o objetivo, apenas que em determinado período eles não dispunham da
ferramenta adequada, ou seja, um documento da emissão pelo INSS para
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aos cidadãos de seus respectivos extratos do CNIS. Lembrando que Iconha
tem um pequeno agravante, não dispomos de uma agencia fixa do INSS, e
temos que reconhecer que não são todas as pessoas que têm a facilidade
de se deslocar, o que são alguns funcionários de limitações. Então ficavam
prorrogando essa possibilidade de se deslocar do Município. Mas, graças a
Deus foi sanado.

No tocante a adoção de providências pelo ente federativo, consoante estabelece o
art. 13, §1º, da Portaria MPS 403/2008, para fins de atualização da base cadastral e
medidas saneadoras exigidas para apuração do resultado atuarial acompanho o
relator no sentido de imputar responsabilidade aos responsáveis aqui arrolados,
ainda que a imputação decorra de conduta omissiva. Contudo, entendo por
corrigido o desvio apontado na irregularidade em exame, pois conforme denota-se
das informações do gestor a partir de 31/10/2018 a base de dados passou a ter
informações confiáveis em virtude da realização de censo que aferiu a informação
de modo seguro mediante a apresentação do extrato do CNIS de todos os
servidores ativos na reavaliação atuarial elaborada em 2019:
E assim, com o senso de 2018 foi solicitado aos servidores cópia do extrato
do CNIS emitido pelo INSS, e finalmente foi possível aferir a informação de
modo confiável de todos os servidores ativos na reavaliação de 2019, dados
de 31/10/2018.

Ante

todo

o

exposto, acompanho parcialmente o relator e mantenho a

irregularidade, porém sem o condão de macular as contas, amoldando-se este
caso concreto à hipótese prevista no art. 84, inciso II da Lei Complementar
621/2012, sem aplicação de sanção, dando-se quitação aos responsáveis de acordo
com o art. 86 da referida lei

2.11 Ausência de previsão legal para cobertura de despesas administrativas do
RPPS (item 3.6.1.1 do RT 00563/2017-5)
Base Normativa: artigo 1º, inciso III, artigo 6º, inciso VIII, e artigo 9º, inciso II, da Lei Federal
9.717/1998; e, artigo 15 da Portaria MPS 402/2008 – Responsáveis: José Manuel Monteiro de
Castro, diretor presidente e João Paganini, prefeito municipal.

Segundo o relatório técnico o Decreto Municipal 2.749/2014, estabeleceu taxa de
administração de até 2% do valor total da remuneração dos servidores municipais.
Entretanto, segundo o relatório, a regulamentação dos limites daquelas despesas
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deveria ser feita por meio de lei, a teor do art. 15 da Portaria MPS 402/2008 e com
isso, as despesas administrativas foram realizadas sem previsão legal.
Ante a situação no caso concreto, que verifico não ter havido excesso de gasto com
a cobertura das despesas administrativas, mas tão somente questionamento quanto
ao veículo normativo que amparou as aludidas despesas, bem como ainda verifico
que o saneamento da controvérsia instaurada fora regularizada no exercício
seguinte por meio da edição da Lei Municipal 1.001/2017, acompanho o relator nos
seguintes termos:
O responsável argumenta que tal disfunção somente foi apurada pelo
controle externo no exercício 2016 e não foi percebida nas administrações
que o antecederam, mas envidou esforços no sentido de regularizar a
situação, materializada na Lei Municipal 1.001/2017.
A meu sentir, tal irregularidade e seus desdobramentos se amoldam à
situação de prática reiterada e de amplo conhecimento, condição
desqualificadora conforme estatuído no art. 24 do Decreto-Lei 4657/42.
Diante do exposto, considerando que foram adotadas medidas corretivas,
conclui-se pela regularidade do item, amoldando-se à hipótese prevista no
art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação aos
responsáveis de acordo com o art. 86 da referida lei.

Nesse contexto, acompanho o voto do relator concluindo pela regularidade do item
neste caso concreto, na forma do art. 84, I, da LC 621/2012, dando-se quitação aos
responsáveis na forma do art. 86 da mesma lei.

2.12 Parecer do controle interno não atende aos requisitos da IN TC 34/2015
(item 4.1 do RT 00563/2017-5)
Base Normativa: artigo 135, § 4º, c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado pela Resolução TC
261/2013 e Resolução TC 227/2011 – Responsável: João Paganini, prefeito municipal.

O corpo técnico identificou que o Parecer Conclusivo do Controle Interno,
encaminhado na PCA/2016, não atende as exigências previstas na IN TC 34/2015,
conforme aponta o item 4.1 do RT 00563/2017-5. Isso porque, restou ressalvado no
RELUCI a expressa ausência de juízo de valor realizado pela Controladora
Municipal acerca dos registros contábeis consignados no relatório, haja vista a
aludida servidora possuir formação jurídica e não contábil.
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A área técnica, reforça em sede de instrução conclusiva a necessidade de
conhecimento, qualificação

técnica

identificada com a natureza da função,

consoante estabelece a Resolução TC 227/2011:
Quadro de Pessoal da Unidade Central de Controle Interno
[...]
Diante do grau de responsabilidade da UCCI e da amplitude das atividades
a serem desenvolvidas, cabe ao gestor assegurar a independência de
atuação e os recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários ao
bom desempenho da função.
A estrutura de pessoal da UCCI de cada um dos Poderes e órgãos
dependerá do porte da administração e do volume de atividades a serem
controladas. É possível que em alguma organização apenas um servidor
seja capaz de realizar as atividades. Em outras, poderá ser necessária a
criação de equipe.
Em qualquer caso, a complexidade e amplitude das tarefas vão exigir
conhecimento, qualificação técnica adequada, postura independente,
responsável e identificada com a natureza da função. (Grifou-se)
Assim, a designação de servidores efetivos com formação em nível superior
para o exercício das atividades reveste-se de maior eficácia. Esse
entendimento é aplicável, inclusive, para os casos em que, não havendo
necessidade de equipe, seja nomeado apenas um servidor para responder
pela UCCI. (pp. 29/30)
[...]

Contudo, ante a ausência de habilitação profissional na área contábil para tanto a
mesma resta impossibilitada de tal encargo:
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De fato, percebe-se a impossibilidade legal da servidora praticar atos que decorram
em exercício da profissão de contador sem que tenha formação para tanto, embora
se reconheça que o esforço da servidora em cursar o 4º período em Contabilidade
possa ser decorrente da necessidade de maior domínio da sua atuação como
Controladora do município.
Contudo, ainda que sem formação contábil verifico que a sua atuação se dá de
forma regular mediante o cumprimento do requisito estabelecido pela Lei Municipal
755/20136 para o exercício do cargo, que exige como escolaridade curso superior
completo em Administração, Ciências Contábeis ou Direito. Vejamos:
ANEXO I
Previsto no art. 2º
NOMENCLATURA DO CARGO: AUDITOR PÚBLICO INTERNO
Escolaridade Mínima: Superior completo na área de Administração,
Ciências Contábeis ou Direito, com registro no Órgão de Classe competente
há no mínimo 03 (três) anos.
Carreira: VIII
Código Brasileiro de Ocupação (CBO): 02522-05
Carga Horária Diária: 08 (oito) horas
Carga Horária Semanal: 40 (quarenta) horas
Carga Horária Mensal: 200 (quarenta) horas

Assim, se o corpo técnico identifica eventual fragilidade no Sistema de Controle
Interno, na forma como se apresenta, vulnerabilizando o controle, sobrecarregando
6

Disponível em: <http://www.iconha.es.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Leis_Ordinarias_755_2013?cdLocal=5&arquivo={7160FB8C8C91-47D0-9FFF-84ED91B55A87}.pdf >. Acesso em 16/09/2019.
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a prestação de contas com irregularidades que poderiam ter sido saneadas
tempestivamente, antes do envio da PCA a este Tribunal, caso a contabilidade
procedesse juntamente com o controle interno a prática de “conciliação contábil”,
bem como é o Chefe do Executivo quem possui competência para aperfeiçoar o
sistema de controle interno do seu ente via edição normativa adequada dispondo
sobre seu quadro de pessoal; entendo adequada a imputação de irregularidade
atribuída ao Prefeito Municipal, visando assegurar que a UCCI seja disponibilizado
os recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários ao bom desempenho da
função.
Contudo, verifico que na tentativa de suprir essa necessidade técnica das 03 vagas
existentes por meio da Lei 755/2013 para a UCCI o gestor tomou providências na
missiva de aprimorar o controle interno destinando 01 vaga exclusivamente para
preenchimento de profissional da área contábil7, o que entendo restar saneado o
item, ainda que mantida a irregularidade sem o condão de macular as contas,
amoldando-se este caso concreto à hipótese prevista no art. 84, inciso II da Lei
Complementar 621/2012.
Ante todo o exposto, neste caso concreto, acompanhando parcialmente o
entendimento da área técnica, do Ministério Público de Contas e do relator, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas neste Voto Vista em:
1. Acolher, neste caso concreto, a preliminar de ilegitimidade passiva de Nádia
Belmock Lovatti, Controladora Geral do Município, para excluir a imputação de
7

Decreto 3368/2018, art. 1º. Fica destinada 01 (uma) das 03 (três) vagas existentes para auditor
público interno, como exclusiva para preenchimento de profissional da área de Contabilidade,
devendo possuir o respectivo registro no Órgão de Classe (CRC), a fim de atender as exigências
legais.
In:
<http://www.iconha.es.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Decretos_3368_2018?cdLocal=5&arquivo={4F7A691
C-A175-45E7-AC57-73272FD559A 9}.pdf>. Acesso em: 16/06/2019.
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responsabilidade dos apontados assentados nos itens 2.3, 2.6 e 2.7 da ITC;
2. Acolher as justificativas, nos termos deste VOTO, para afastar a suposta
irregularidade imputada nos seguintes itens:


Ausência de recolhimento de contribuições patronais devidas pela
unidade gestora ao RPPS (item 3.3.2.1.1 do RT 00563/2017-5 e Item 2.4 da
ITC 4740/2018).
Base Normativa: artigos 40, caput, e 149, § 1°, da CF/88; artigo 2º da Lei Federal
9.717/1998; e, artigos 3º e 5º da Lei Municipal 34/1992.
Responsáveis: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente, e Nádia Belmock Lovatti,
controladora geral do Município.



Recolhimento injustificado de contribuições previdenciárias ao RGPS
(item 3.3.2.2.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.5 da ITC 4740/2018).
Base Normativa: artigos 37 e 195, inciso I, alínea “a”, da CF/88; artigo 22, incisos I e II, c/c
artigo 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal 8.212/1991; artigo 60 da Lei Federal 4.320/1964.
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.



Divergência no registro de créditos previdenciários parcelados a receber
(item 3.4.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.7 da ITC 4740/2018).
Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP (6ª ed.).
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, Diretor Presidente.



Apuração de déficit atuarial (item 3.5.1.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.8 da
ITC 4740/2018).
Base Normativa: art. 40 da Constituição da República; artigo 1º da Lei Federal 9.717/19 98;
artigo 69 da LRF; artigo 5º da Lei Municipal 910/2015; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS
403/2008.
Responsáveis: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente; João Paganini, prefeito
municipal.



Alíquota de contribuição patronal normal insuficiente para cobertura do
custo normal (item 3.5.2.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.9 da ITC
4740/2018). Base Normativa: artigo 40 da CF/88; artigo 1º da Lei Federal 9.717/1998;
artigo 69 da LRF; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008.
Responsáveis: José Manuel de Monteiro de Castro, diretor presidente e João Paganini,
prefeito municipal.



Ausência de previsão legal para cobertura de despesas administrativas
do RPPS (item 3.6.1.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.11 da ITC 4740/2018).
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Base Normativa: artigo 1º, inciso III, artigo 6º, inciso VIII, e artigo 9º, inciso II, da Lei Federal
9.717/1998; e, artigo 15 da Portaria MPS 402/2008.
Responsáveis: José Manuel Monteiro de Castro, diretor presidente e João Paganini, prefeito
municipal.

3. Acolher

parcialmente

as

justificativas

apresentadas

para

manter

a

irregularidade no campo da ressalva, nos termos do art. 84, II, da LC 621/12,
referente aos seguintes itens abaixo:


Classificação

indevida

de

investimentos

em

conta

contábil

de

equivalentes de caixa (item 3.1.1.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.1 da ITC
4740/2018).
Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP 6. ed. Responsável:
José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.



Classificação

indevida

de

parcelamento

de

contribuições

previdenciárias a receber em conta contábil de clientes (item 3.1.1.2 do
RT 00563/2017-5, item 2.2 da ITC 4740/2018).
Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP (6ª ed.).
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.

 Ausência de registro por competência de variações patrimoniais
aumentativas decorrentes de contribuições previdenciárias (item 3.2.1 do
RT 00563/2017-5 e item 2.3 da ITC 4740/2018).
Base Normativa: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal 4.320/1964, artigo 3º e 5º da Lei
Municipal 34/1992 e princípio da competência (Resolução CFC 750/1993). Responsáveis:
José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente e Nádia Balmock Lovatti, controladora
geral do Município.



Inconsistências na gestão das folhas de pagamentos (item 3.3.2.3 do RT
00563/2017-5 e item 2.6 da ITC 4740/2018).
Base Normativa: artigo 141, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013; e, Instrução
Normativa TC 34/2015, Anexo I.
Responsáveis: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente, e Nádia Belmock Lovatti,
controladora geral do Município.



Estudo de avaliação atuarial elaborado com base em dados incompletos
e inconsistentes gerando mensuração inadequada do passivo atuarial
(item 3.5.2.2 do RT 00563/2017-5 e item 2.10 da ITC 4740/2018).
Base Normativa: artigo 13, § 1º, da Portaria MPS 403/2008, Princípio da Competência e
Oportunidade e NBCT 16.5 e 16.10 (Resoluções CFC 1.132 e 1.137/2008).
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Responsáveis: José Manuel Monteiro de Castro, diretor presidente, João Paganini, prefeito
municipal, e Marcos José Beiriz Soares, presidente da Câmara Municipal.

 Parecer do controle interno não atende aos requisitos da IN TC 34/2015
(item 4.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.12 da ITC 4740/2018).
Base Normativa: artigo 135, § 4º, c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado pela Resolução
TC 261/2013 e Resolução TC 227/2011.
Responsável: João Paganini, Prefeito Municipal.

4. Acolher parcialmente as razões de JUSTIFICATIVAS dos responsáveis para
julgar regulares com ressalvas a Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Iconha - IPASIC, referente ao
exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr José Manoel
Monteiro de Castro, Diretor Presidente do IPASIC, nos termos do art. 84, inciso
II da LC nº 621/2012;
5. Determinar ao atual gestor do IPASIC:
a) Que observe a classificação de seus ativos de acordo com a sua política de
investimentos, observando os prazos para serem classificados como de curto
e/ou longo prazo, de acordo com a análise promovida pelo corpo técnico
desta Corte no item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 4740/2018;
b) Que classifique suas contas de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público – PCASP, disponível no site Cidades deste Tribunal de Contas,
em cada exercício, de acordo com a análise promovida pelo corpo técnico
desta Corte no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 4740/2018;
c) Que cumpra o que preceitua o § 1º do art. 13 da Portaria 403/2008, cujo
dispositivo recomenda a adoção de providências para sanear inconsistências
apontadas no Parecer Atuarial, até a próxima avaliação atuarial (item 2.10 da
ITC 4740/2018).
6. Recomendar
6.1. Ao gestor do IPASIC e à Controladoria Geral do Município:
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a) Para que estabeleçam instrução de controle, incluindo técnica de ‘conciliação
de saldos’, para o ‘demonstrativo das receitas de contribuições efetivamente
devidas (DEMREC)’ e o ‘balancete contábil de verificação (BALVER)’, na
forma recomendada nas normas de auditoria governamental, de acordo com
a análise promovida pelo corpo técnico desta Corte no item 2.3 da Instrução
Técnica Conclusiva 4740/2018, no intuito de corrigir eventual divergência dos
valores informados;
b) Para que estabeleçam instrução de controle e gestão das folhas de
pagamentos, incluindo procedimento técnico de ‘conciliação’ dos valores e
dados constantes dos resumos anuais das folhas de pagamentos dos
servidores vinculados ao RPPS e ao RGPS (FOLRPP/FOLRGP) e dos
valores e dados informados ao CADPREV e os constantes do balancete da
execução da despesa orçamentária (BALEXO), na forma recomendada nas
normas de auditoria governamental, consoante abordado no item 2.6 da ITC
4740/2018;
c) Para que estabeleçam instrução de controle para parcelamento de débitos,
incluindo procedimento técnico de ‘conciliação’ dos valores constantes do
‘relatório detalhado dos parcelamentos firmados’ (RELPAR) com valores
constantes do Balanço Patrimonial e dos registros de parcelamento do
Ministério da Previdência Social, na forma recomendada nas normas de
auditoria governamental, na forma recomendada nas normas de auditoria
governamental, consoante abordado no item 2.7 da ITC 4740/2018;
6.2. Ao atual chefe do Poder Executivo:
a) Para adotar a manifestação conclusiva no RELUCI como requisito essencial
daquele relatório;
b) A iniciativa de incluir em normativa municipal a obrigatoriedade de prestação
de informação de seus servidores do tempo de contribuição previdenciária
anterior à admissão no serviço público do município de Iconha para fins de
aperfeiçoamento das informações no estudo de avaliação atuarial, conforme
abordado no item 2.10 da ITC 4740/2018;
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7. Dar ciência do julgamento deste Tribunal de Contas à Secretaria de Previdência
Social vinculada ao Ministério da Fazenda;
8. Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro

ACÓRDÃO TC-01409/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA

1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara,
ante as razões expostas em:
1.1 Acolher, neste caso concreto, a preliminar de ilegitimidade passiva de Nádia
Belmock Lovatti, Controladora Geral do Município, para excluir a imputação de
responsabilidade dos apontados assentados nos itens 2.3, 2.6 e 2.7 da ITC;
1.2 Acolher as justificativas, nos termos deste VOTO, para afastar a suposta
irregularidade imputada nos seguintes itens:


Ausência de recolhimento de contribuições patronais devidas pela
unidade gestora ao RPPS (item 3.3.2.1.1 do RT 00563/2017-5 e Item 2.4 da
ITC 4740/2018).
Base Normativa: artigos 40, caput, e 149, § 1°, da CF/88; artigo 2º da Lei Federal
9.717/1998; e, artigos 3º e 5º da Lei Municipal 34/1992.
Responsáveis: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente, e Nádia Belmock Lovatti,
controladora geral do Município.



Recolhimento injustificado de contribuições previdenciárias ao RGPS
(item 3.3.2.2.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.5 da ITC 4740/2018).
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Base Normativa: artigos 37 e 195, inciso I, alínea “a”, da CF/88; artigo 22, incisos I e II, c/c
artigo 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal 8.212/1991; artigo 60 da Lei Federal 4.320/1964.
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.



Divergência no registro de créditos previdenciários parcelados a receber
(item 3.4.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.7 da ITC 4740/2018).
Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP (6ª ed.).
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, Diretor Presidente.



Apuração de déficit atuarial (item 3.5.1.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.8 da
ITC 4740/2018).
Base Normativa: art. 40 da Constituição da República; artigo 1º da Lei Federal 9.717/19 98;
artigo 69 da LRF; artigo 5º da Lei Municipal 910/2015; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS
403/2008.
Responsáveis: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente; João Paganini, prefeito
municipal.



Alíquota de contribuição patronal normal insuficiente para cobertura do
custo normal (item 3.5.2.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.9 da ITC
4740/2018). Base Normativa: artigo 40 da CF/88; artigo 1º da Lei Federal 9.717/1998;
artigo 69 da LRF; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008.
Responsáveis: José Manuel de Monteiro de Castro, diretor presidente e João Paganini,
prefeito municipal.



Ausência de previsão legal para cobertura de despesas administrativas
do RPPS (item 3.6.1.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.11 da ITC 4740/2018).
Base Normativa: artigo 1º, inciso III, artigo 6º, inciso VIII, e artigo 9º, inciso II, da Lei Federal
9.717/1998; e, artigo 15 da Portaria MPS 402/2008.
Responsáveis: José Manuel Monteiro de Castro, diretor presidente e João Paganini, prefeito
municipal.

1.3

Acolher

parcialmente

as

justificativas

apresentadas

para

manter a

irregularidade no campo da ressalva, nos termos do art. 84, II, da LC 621/12,
referente aos seguintes itens abaixo:
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Classificação

indevida

de

investimentos

em

conta

contábil

de

equivalentes de caixa (item 3.1.1.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.1 da ITC
4740/2018).
Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP 6. ed. Responsável:
José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.



Classificação

indevida

de

parcelamento

de

contribuições

previdenciárias a receber em conta contábil de clientes (item 3.1.1.2 do
RT 00563/2017-5, item 2.2 da ITC 4740/2018).
Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP (6ª ed.).
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente.

 Ausência de registro por competência de variações patrimoniais
aumentativas decorrentes de contribuições previdenciárias (item 3.2.1 do
RT 00563/2017-5 e item 2.3 da ITC 4740/2018).
Base Normativa: art.

85, 100 e 101 da Lei Federal 4.320/1964, artigo 3º e 5º da Lei

Municipal 34/1992 e princípio da competência (Resolução CFC 750/1993). Responsáveis:
José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente e Nádia Balmock Lovatti, controladora
geral do Município.



Inconsistências na gestão das folhas de pagamentos (item 3.3.2.3 do RT
00563/2017-5 e item 2.6 da ITC 4740/2018).
Base Normativa: artigo 141, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013; e, Instrução
Normativa TC 34/2015, Anexo I.
Responsáveis: José Manoel Monteiro de Castro, diretor presidente, e Nádia Belmock Lovatti,
controladora geral do Município.



Estudo de avaliação atuarial elaborado com base em dados incompletos
e inconsistentes gerando mensuração inadequada do passivo atuarial
(item 3.5.2.2 do RT 00563/2017-5 e item 2.10 da ITC 4740/2018).
Base Normativa: artigo 13, § 1º, da Portaria MPS 403/2008, Princípio da Competência e
Oportunidade e NBCT 16.5 e 16.10 (Resoluções CFC 1.132 e 1.137/2008).
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Responsáveis: José Manuel Monteiro de Castro, diretor presidente, João Paganini, prefeito
municipal, e Marcos José Beiriz Soares, presidente da Câmara Municipal.

 Parecer do controle interno não atende aos requisitos da IN TC 34/2015
(item 4.1 do RT 00563/2017-5 e item 2.12 da ITC 4740/2018).
Base Normativa: artigo 135, § 4º, c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado pela Resolução
TC 261/2013 e Resolução TC 227/2011.
Responsável: João Paganini, Prefeito Municipal.

1.4 Acolher parcialmente as razões de JUSTIFICATIVAS dos responsáveis para
julgar regulares com ressalvas a Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Iconha - IPASIC, referente ao exercício
financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr José Manoel Monteiro de Castro,
Diretor Presidente do IPASIC, nos termos do art. 84, inciso II da LC nº 621/2012;
1.5 Determinar ao atual gestor do IPASIC:
d) Que observe a classificação de seus ativos de acordo com a sua política de
investimentos, observando os prazos para serem classificados como de curto
e/ou longo prazo, de acordo com a análise promovida pelo corpo técnico
desta Corte no item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 4740/2018;
e) Que classifique suas contas de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público – PCASP, disponível no site Cidades deste Tribunal de Contas,
em cada exercício, de acordo com a análise promovida pelo corpo técnico
desta Corte no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 4740/2018;
f)

Que cumpra o que preceitua o § 1º do art. 13 da Portaria 403/2008, cujo
dispositivo recomenda a adoção de providências para sanear inconsistências
apontadas no Parecer Atuarial, até a próxima avaliação atuarial (item 2.10 da
ITC 4740/2018).

1.6 Recomendar
1.6.1. Ao gestor do IPASIC e à Controladoria Geral do Município:
1. Para que estabeleçam instrução de controle, incluindo técnica de ‘conciliação

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: 38864-B7678-A6469

Acórdão TC-1409/2019
lm/fbc

de saldos’, para o ‘demonstrativo das receitas de contribuições efetivamente
devidas (DEMREC)’ e o ‘balancete contábil de verificação (BALVER)’, na
forma recomendada nas normas de auditoria governamental, de acordo com
a análise promovida pelo corpo técnico desta Corte no item 2.3 da Instrução
Técnica Conclusiva 4740/2018, no intuito de corrigir eventual divergência dos
valores informados;
2. Para que estabeleçam instrução de controle e gestão das folhas de
pagamentos, incluindo procedimento técnico de ‘conciliação’ dos valores e
dados constantes dos resumos anuais das folhas de pagamentos dos
servidores vinculados ao RPPS e ao RGPS (FOLRPP/FOLRGP) e dos
valores e dados informados ao CADPREV e os constantes do balancete da
execução da despesa orçamentária (BALEXO), na forma recomendada nas
normas de auditoria governamental, consoante abordado no item 2.6 da ITC
4740/2018;
3. Para que estabeleçam instrução de controle para parcelamento de débitos,
incluindo procedimento técnico de ‘conciliação’ dos valores constantes do
‘relatório detalhado dos parcelamentos firmados’ (RELPAR) com valores
constantes do Balanço Patrimonial e dos registros de parcelamento do
Ministério da Previdência Social, na forma recomendada nas normas de
auditoria governamental, na forma recomendada nas normas de auditoria
governamental, consoante abordado no item 2.7 da ITC 4740/2018;
1.6.2. Ao atual chefe do Poder Executivo:
A. Para adotar a manifestação conclusiva no RELUCI como requisito essencial
daquele relatório;
B. A iniciativa de incluir em normativa municipal a obrigatoriedade de prestação
de informação de seus servidores do tempo de contribuição previdenciária
anterior à admissão no serviço público do município de Iconha para fins de
aperfeiçoamento das informações no estudo de avaliação atuarial, conforme
abordado no item 2.10 da ITC 4740/2018;
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1.7 Dar ciência do julgamento deste Tribunal de Contas à Secretaria de
Previdência Social vinculada ao Ministério da Fazenda;
1.8 Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Vencido o relator, conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, que votou por deixar de
acolher a preliminar, acolher parcialmente justificativas, contas irregulares e multa
para José Manoel Monteiro de Castro, rejeitar justificativas e multa para João
Paganini, Marcos José Beiriz Soares e Nádia Belmock Lovatti, com emissão de
determinações e recomendações.
3. Data da Sessão: 09/10/2019 - 35ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto
Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
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Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
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