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Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência Social dos
Servidores do Município de Viana – IPREVI, relativa ao exercício financeiro de 2016,
sob a responsabilidade do Sr. Gabriel Santos de Almeida, Diretor Presidente.
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I. RELATÓRIO.

Produzido em fase anterior ao julgamento

As peças contábeis encaminhadas para análise por meio do site oficial deste Tribunal
de Contas, módulo Cidades, foram analisadas pela Secretaria de Controle Externo de
Previdência e Pessoal – SecexPrevidência, a qual expediu o Relatório Técnico
1115/2017-7, evidenciando indícios de irregularidade.
Esses indícios, assinalados na Instrução Técnica Inicial 1610/2017-8, propiciaram, por
meio da Decisão Monocrática 1991/2017-1, as citações dos agentes públicos, Sr.
Gilson Daniel Batista (Termo de Citação 1282/2017-6), Sra. Vanuza Lovatti Poltronieri
(Termo de Citação 2383/2017-1), Sra. Adinalva Maria da Silva Prates (Termo de
Citação 2384/2017-5) e Sr. Gabriel Santos de Almeida (Termo de Citação 2385/20171), os quais apresentaram defesas e justificativas.
Seguindo o trâmite processual, expediu a Secretaria de Controle Externo de
Previdência e Pessoal a Instrução Técnica Conclusiva 00541/2019-5, opinando pela
manutenção das irregularidades transcritas abaixo, ante a insuficiência nas razões de
justificativas apresentadas:
2.1 INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (item
2.1.1 do RT 1115/2017-7)
Base Normativa: art. 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012; e, art. 141 da Resolução
TC 261/2013.
Responsável: Adinalva Maria da Silva Prates, atual gestora do Iprevi.
2.2 AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS
RECURSOS E OBRIGAÇÕES CORRESPONDENTES AOS PLANOS FINANCEIRO E
PREVIDENCIÁRIO, ASSIM COMO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS (item
3.1.2.1 do RT 1115/2017-7)
Base Normativa: art. 1º, inciso I, e art. 6º, inciso VII, da Lei Federal 9.717/1998; arts. 71 a 74
da Lei Federal 4.320/1964; art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, III da LRF; e art. 21 da
Portaria MPS 403/2008.
Responsável: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
2.3 DIVERGÊNCIA NO REGISTRO POR COMPETÊNCIA DA RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (item 3.2.1 do RT 1115/2017-7)
Base Normativa: arts. 85, 100 e 101 da Lei Federal 4.320/1964; e, Regime de Competência
(NBC TSP – Estrutura Conceitual).
Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
2.4 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (item
3.3.1.1 do RT 1115/2017-7)
Base Normativa: arts. 37, 40 e 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal/1988; art.
76, inciso III, da Lei Municipal 1.595/2001, e suas alterações promovidas por meio da Lei
Municipal 1.872/2006.
Responsável: Gilson Daniel Batista, prefeito municipal.
2.5 AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RPPS (item 3.3.1.2 do RT 1115/2017-7)
Base Normativa: art. 40 da Constituição Federal/1988; art. 76, inciso III, da Lei Municipal
1.595/2001, e alterações promovidas por meio da Lei Municipal 1.872/2006.
Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
2.7 INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS (item 3.3.2.3 do
RT 1115/2017-7)
Base Normativa: art. 141, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013; e, Instrução
Normativa TC 34/2015, Anexo I.
Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
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2.9 AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA PARCELAMENTO DE
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (item 3.4.2 do RT 1115/2017-7)
Base Normativa: art. 34, inc. XI, da Lei federal 6.448/1977; art. 29, inciso I, § 1º, da LRF; e,
art. 5º, § 1º, da Portaria MPS 402/2008.
Responsável: Gilson Daniel Batista, prefeito municipal.
2.13 INSUFICIÊNCIA DO APORTE DESTINADO À COBERTURA DO DÉFICIT
FINANCEIRO DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (item 3.5.3.1 do RT 1115/2017-7)
Base Normativa: art. 40 da Constituição da República; art. 1º e art. 2º, § 1º, da Lei Federal
9.717/1998; art. 69 da LRF; art. 90 da Lei Municipal 1.595/2001 (alterada pela Lei Municipal
1.999/2007) e, art. 26 da Portaria MPS 403/2008.
Responsáveis: Gilson Daniel Batista, prefeito municipal, e Gabriel Santos de Almeida,
diretor presidente.

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:
a) Rejeitar as razões de justificativa e opinar pela IRREGULARIDADE das contas
relativas ao exercício de 2016, do diretor presidente do Instituto de Previdência Social
dos Servidores Públicos do Município de Viana – Iprevi, GABRIEL SANTOS DE
ALMEIDA, pela prática de ato ilegal registrado no item 2.13 , 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, GILSON DANIEL
BATISTA, sobre as irregularidades dos itens 2.4, 2.9 e 2.13, 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.
Ressalta-se que em análise das PCA/2016 (Ordenador), Prefeitura Municipal de Viana,
Proc. TC 5192/2017-5, RT 1149/2017-6, não foram apuradas irregularidades capazes de
configurar um bis in idem em relação aos apontamentos dos itens 2.4 e 2.13 desta
Instrução, reforçando mais ainda a necessidade de se apurar a devida responsabilização
desse agente nos autos neste processo.
c) Afastar a responsabilização da secretária municipal de controle e transparência,
VANUZA LOVATI POLTRONIERI, considerando as informações trazidas aos autos, e,
em especial, os apontamentos assentados no subitem 1.1.2 desta Instrução, que sugeriu
a exclusão da secretária de controle e transparência do polo passivo em relação
aos itens 2.3 e 2.5.
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Prosseguindo, a SecexPrevidência sugeriu determinações aos gestores municipais
visando a adequação e melhoria da gestão do Instituto, nos termos do art. 329, §7º, da
Res. 261/2013 – RITCEES, conforme segue:
- Ao atual gestor do Iprevi:
a) Sugere-se, ainda, expedir determinação para que o atual gestor, considerando o que
dispõe o art. 14 da Portaria MPS 403/2008, quando da contratação do estudo da
avaliação atuarial, possibilite o recebimento e a análise do DRAA ainda no mesmo
exercício, apresentando os resultados das providências na próxima prestação de contas,
com posições atuariais distintas para cada Plano Previdenciário (item 2.12 desta
Instrução).
-Ao atual gestor do Iprevi e ao responsável pela Secretaria Municipal de
Controle Interno e Transparência:
a) Opina-se por expedir determinação ao atual gestor e ao atual responsável pela
Secretário Municipal de Controle Interno e Transparência para abertura de procedimento
administrativo, e se for o caso a instauração de Tomada de Contas, para apuração de
possíveis débitos (pagamento de multas e juros) decorrentes do não pagamento do
montante de R$ 1.642.293,07 pelo Poder Executivo ao Iprevi,

nos moldes da IN

32/2014, comprovando o devido recolhimento na próxima prestação de contas do RPPS
(item 2.4 desta Instrução).
b) Propõe-se, também, expedir determinação ao atual gestor e ao atual responsável pela
Secretaria

Municipal

pagamento/repasses

de
das

Controle

Interno

contribuições

e

mensais

Transparência,

diante

do

não

por parte do Poder Executivo,

estabelecer mecanismo de controle, que viabilize, além dos esforços de cobranças por
via administrativa,

providências de maior impacto, como representar ao Tribunal de

Contas do Estado ou ao Ministério Público, a fim de evitar que o débito se avulte de tal
forma que enseje parcelamentos, procrastinando o recebimento e concorrendo para o
desequilíbrio financeiro do RPPS (item 2.5 desta Instrução).
c) ao atual gestor e ao atual responsável pela Secretaria Municipal de Controle Interno e
Transparência para realizar atualização da base de dados, contemplando todos os
beneficiários do RPPS, de quaisquer dos poderes, órgãos e entidades, vinculados ao
Iprevi, criando instrumento de controle para que os poderes, órgão e entidades
encaminhem, tempestivamente, sempre que houver necessidade, informações para a
atualização da base de dados, comprovando os resultados na próxima prestação de
contas anual (item 2.11 desta Instrução).
- Ao atual chefe do Poder Executivo:
a) Sugere-se, ainda, expedir determinação ao chefe do Poder Executivo adotar medidas
visando a regularização das contribuições previdenciárias, que apresentou diferença de
R$ 1.642.293,07 a menor, com relação ao montante devido, com aplicação de índice
oficial de atualização e de taxa de juros, comprovando na próxima prestação de contas
do RPPS (Item 2.4 desta Instrução).
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b) Para recompor os ativos do Iprevi, com repasse complementar de R$ 1.570.834,71,
acrescidos de juros e multa, para compensar a insuficiência financeira apurada,
considerando o que dispõe o art. 40 da Constituição Brasileira, o art. 69 da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF e o art. 26 da Portaria MPS 403/2008, que primam pela
preservação do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS (item 2.13 desta Instrução).

A Instrução Técnica Conclusiva 00541/2019-5, sugere a aplicação de multas aos
responsáveis nos termos do art. 389, I, c/c o art. 163, IV, do Regimento Interno do
TCEES, pelos seguintes motivos:
- À gestora do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
Viana – Iprevi, Sra. Adinalva Maria da Silva Prates:
a) na forma do art. 389, inciso VIII do Regimento Interno do TCEES, aplicação de multa à
Sr. Adinalva Maria da Silva Prates pelo envio fora do prazo dos documentos e
informações da prestação de contas do exercício de 2016, por não ter respeitado o prazo
determinado para o envio da Prestação de Conas Anual (PCA/2016), que findou em
31.02.2017 (item 2.1 desta Instrução).
- Ao chefe do Poder Executivo (Sr. Gilson Daniel Batista):
a) considerando a ausência de repasse tempestivo irregularidade de natureza grave , pela
repercussão negativa sobre o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, opina-se pela
aplicação de multa ao Sr. Gilson Daniel Batista, prefeito municipal, na forma do inciso II
do art. 389 do Regimento Interno do TCEES (item 2.4 desta instrução).
b) considerando que ausência de autorização legislativa para parcelamento de débitos
previdenciários é irregularidade de natureza grave , por ser considerado operação de
crédito (§ 1º do art. 29 da LRF), precisando, portanto, de autorização do Poder
Legislativo, sugere-se aplicação de multa ao Sr. Gilson Daniel Batista, prefeito
municipal, na forma do inciso II do art. 389 do Regimento Interno do TCEES (item 2.9
desta Instrução).
c) considerando que deixar de transferir aporte financeiro em sua totalidade para o Plano
Financeiro é irregularidade de natureza grave, por comprometer o equilíbrio financeiro
e atuarial do Plano Previdenciário, consequentemente do RPPS, inviabilizar futuras
administrações,

deixando de atender aos

anseios

dos

beneficiários,

sugere-se

aplicação de multa ao Sr. Gilson Daniel Batista, prefeito municipal, na forma do inciso II
do art. 389 do Regimento Interno do TCEES (item 2.13 desta Instrução).

Ao final a área técnica sugere dar ciência do julgamento deste Tribunal de Contas à
Secretaria de Previdência Social vinculada ao Ministério da Fazenda.
Nos termos regimentais remeteram-se os autos ao douto Ministério Público de Contas,
que por meio do Parecer 1018/2019-4, da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se anuindo ao posicionamento da área técnica
constante na Instrução Técnica Conclusiva 541/2019-5.
Em pauta nas 16ª e17ª Sessões da 2ª Câmara, realizadas em 29/05/219 e 05/06/2019,
respectivamente, recebeu sustentação oral e documentos, sendo os autos remetidos à
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SecexPrevidência para manifestação.
Materializada na Manifestação Técnica de Defesa Oral 9/2019, sugere aquela
secretaria o seguinte:
3 CONCLUSÃO E PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Foram analisados o memorial e as notas taquigráficas da sustentação oral da defesa do
Sr. Gabriel Santos de Almeida, Diretor Presidente do IPREVI no exercício das contas, do Sr.
Gilson Daniel Batista, Prefeito Municipal, e da Sra. Adinalva Maria da Silva Prates, Presidente
do IPREVI responsável pelo envio das contas, em relação à prestação de contas anual do
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana –
IPREVI, referente à prestação de contas anual de gestão do exercício de 2016.
3.2 Considerando a legislação de regência e as informações e documentos trazidos pelo
gestor, opina-se pelo aspecto técnico-contábil, pela manutenção das irregularidades e
impropriedades discriminadas nos subitens 2.1 ao 2.8 desta Manifestação Técnica,
referentes, respectivamente, aos subitens 2.1, 2.2, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9 e 2.13 da Instrução
Técnica Conclusiva 541/2019.
3.3 Considerando que as informações e documentos juntados aos autos pelo gestor foram
insuficientes para afastar os achados, opina-se por rejeitar as razões de justificativas
apresentados pelo Sr. Gabriel Santos de Almeida , Diretor Presidente do IPREVI, e manter
a sua responsabilização em relação aos subitens 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, e 2.8 desta
Manifestação Técnica, referentes, respectivamente, aos subitens 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, e 2.13 da
Instrução Técnica Conclusiva 541/2019, mantendo a conclusão e as propostas de
encaminhamento sugeridas na ITC em relação a esses itens, exceto pelo disposto nos itens
3.4 e 3.5 a seguir.
3.4 Considerando as informações e documentos juntados aos autos pela gestora, opina-se
por acatar parcialmente as razõe s de justificativas apresentadas pela Sra. Adinalva
Maria da Silva Prates, Presidente do IPREVI responsável pelo envio das contas, e manter a
sua responsabilização em relação ao subitem 2.1 desta Manifestação Técnica, referente ao
subitem 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 541/2019, afastando a sugestão quanto a
aplicação de multa prevista no art. 389, inciso VIII, do Regimento Interno do TCEES, pelo
envio fora do prazo dos documentos e informações da prestação de contas do exercício de
2016.
3.5 Considerando as informações e documentos juntados aos autos, opina-se por rejeitar as
razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Gilson Daniel Batista, Prefeito de Viana, e
manter a sua responsabilização em relação aos subitens 2.4, 2.7 e 2.8 desta Manifestação
Técnica, referente, respectivamente, aos subitens 2.4, 2.9 e 2.13 da Instrução Técnica
Conclusiva 541/2019.
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Parecer Ministerial anui os fundamentos e conclusões da manifestação técnica.
Após, vieram-me os autos para análise.
II.
II. 1.

FUNDAMENTAÇÃO
DOS RESPONSÁVEIS PELA PRÁTICA INFRACIONAL

A atribuição do 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 do imperativo constitucional,
especificamente do art. 70 da Constituição Estadual.
Prescreve o mandamento constitucional a obrigação de prestação de contas de
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
pecuniária.
A despeito da prescrição obrigacional se aplicar a determinados indivíduos,
qualificados como responsáveis, a análise das contas pode identificar inconformidades
e

irregularidades

atribuíveis

a

outras

pessoas

cujas

condutas

e/ou práticas

administrativas concorreram e/ou participaram da ação ou do ato inquinado.
No caso dos presentes autos, foram chamados ao processo, além do ordenador de
despesas, Diretor Presidente do Instituto de Previdência, outros agentes públicos
municipais, a saber: o Prefeito e a Secretária Municipal de Controle e Transparência.
A análise das justificativas apresentadas em resposta aos termos de citação, e
consubstanciada na Instrução Técnica Conclusiva 541/2019-5, destaca o nexo de
causalidade entre as ações exigidas ao Prefeito e as irregularidades discriminadas nos
itens 2.4 e 2.13 daquela instrução.
Quanto a Secretária Municipal de Controle e Transparência de Viana, citada em
relação as irregularidades nos itens 2.3, 2.5 e 2.6, sugere o documento técnico 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.
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Nesse último ponto, deixo de acolher os termos da referida manifestação técnica e,
encampada no Parecer Ministerial 1018/2019-4, porque entendo que, a par de não
exercer função de gestão na autarquia municipal, 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 c/c art. 17, IV,
ambos do Regimento Interno.
O próprio ordenamento legal do município cuidou do tema ao dispor sobre o sistema de
controle interno, através da Lei 2.422, de 20 de dezembro de 2011, da qual transcrevo
os seguintes dispositivos:
DAS RESPONSABILIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
Art. 5º São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno referida no artigo 7º, em
parceria com a Secretaria Municipal de Finanças deste Município, além daquelas dispostas nos art. 74
da Constituição Federal e art. 76 da Constituição Estadual, também as seguintes:
I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do correspondente da
Prefeitura Municipal, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos
sobre procedimentos de controle;
II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as
unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao
encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técni cas, recebimento de
diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos;
III - assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e
quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;
IV - interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e
patrimonial;
V - medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, atra vés
das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias,
nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, expedindo relatórios com
recomendações para o aprimoramento dos controles;
VI - avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei
de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à
conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos;
VII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de
Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;
VIII - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão
e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária,
financeira, patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal, bem como, na aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado;
IX - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres
do Ente;
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X - supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da despesa total com pessoal
ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade
Fiscal;
XI - tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para
recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
XII - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições
constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal;
XIII - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei
de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e
ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais
documentos;
XIV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Pl urianual, da Lei
de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;
XV - manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de
processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalida de de atos,
contratos e outros instrumentos congêneres;
XVI - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas
as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as
rotinas e melhorar o nível das informações;
XVII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema
de Controle Interno;
XVIII - verificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma, revisão de p roventos e
pensão para posterior registro no Tribunal de Contas;
XIX - manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos
voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades;
XX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a
Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou
fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário ,
praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer
desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;
XXI - revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pela
Prefeitura Municipal, determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado;
XXII - representar ao TCEES, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e
ilegalidades identificadas e as medidas adotadas;
XXIII - emitir 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
Ss/rc
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Constituição Estadual, e da qual não pode ser exonerada, sujeitando-se, por seus atos
e subscrições, ao crivo deste Tribunal.
Diante do exposto MANTENHO Gilson Daniel Batista, Prefeito Municipal e Vanuza
Lovati Poltronieri, Secretária Municipal de Controle e Transparência do Município de
Viana no polo passivo da relação processual, juntamente com Gabriel Santos de
Almeida, Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do
Município de Viana – IPREVI no exercício financeiro de 2016 e Adinalva Maria da Silva
Prates, atual Diretora Presidente PREVI.
II.2. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PCA - DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
Inicialmente se verifica que a Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência
Social dos Servidores do Município de Viana – IPREVI, relativa ao exercício financeiro
de 2016, foi entregue em 27/07/2017, encaminhada a esta Corte 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.
Neste sentido, aponta a instrução processual que a prestação de contas do Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana não observou
cumprimento do prazo previsto no art. 139 do Regimento Interno, conforme consta no
relatório denominado de Prestações de Contas Anuais Entregues consultado no
CIDADES-WEB/PCA.
Ressalta a área técnica que nos termos da IN TC 34/2015, art. 12, inciso II, e art. 14, §
3º, a Prestação de Contas Anual será considerada entregue após a sua regular
homologação.
II.3. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RPPS
Segundo o Relatório Técnico RT 1115/2017-7, o Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Viana arrecadou receitas e realizou despesas com
base na Lei Orçamentária Anual (Lei Municipal 2.773/2015), reconheceu e recolheu
contribuições previdenciárias, realizou avaliação atuarial, demonstrados sinteticamente
nas seguintes tabelas:
Tabela 01: Arrecadação do Exercício – IPREVI
Regime de previdência
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial

Prevista
12.507.247,73
2.847.051,99

Arrecadada
9.662.514,55
3.914.033,22
Ss/rc
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Regime de previdência

Prevista

Arrecadada

Receita de Serviços
0,00
Outras Receitas Correntes
897.000,00
Totais
16.251.299,72
Fonte: Demonstrativos BALORC e BALEXO – Prestação de Contas Anual/2016.

1.215,00
346.145,33
13.923.908,10

Tabela 02: Despesas do Exercício – IPREVI
Despesas/ Função de Governo

Administração

Créditos Iniciais aprovados na LOA
Créditos Adicionais – Suplementares
Créditos Adicionais – Especiais
Movimentações de Créditos
Dotação Atualizada
Total da Despesa Empenhada
Total da Despesa Liquidada
Total da Despesa Paga

650.051,99
551.335,30
0,00
(218.246,00)
983.141,29
840.004,82
729.529,07
704.801,81

Fundo
Financeiro
11.375.909,80
7.661.660,70
0,00
(330.000,00)
18.704.570,50
18.549.252,87
18.539.752,87
18.324.529,24

Fundo
Previdenciário
4.225.337,93
286.300,00
0,00
(60.300,00)
4.451.337,93
841.132,20
781.132,20
740.867,29

Total
16.251.299,72
8.499.296,00
0,00
(611.546,00)
24.139.049,72
20.230.389,89
20.050.414,14
18.660.892,73

Fonte: Demonstrativos BALORC e BALEXO – Prestação de Contas Anual/2016.

Tabela 03: Apuração do Resultado Orçamentário da entidade
Receitas Arrecadadas

Despesas Empenhadas

R$ 13.923.908,10

R$ 20.230.389,89

Déficit: R$ 6.306.481,79

Superávit: R$ 0,00

Total Geral: R$ 20.230.389,89

Total Geral: R$ 20.230.389,89

Fonte: Balanço Orçamentário (BALORC) – Prestação de Contas Anual/2016.

Tabela 04: Equilíbrio Financeiro com base na Alíquota Normal de Custeio
Análise financeira do RPPS
Receita de Contribuição
9.662.514,55
(+) Demais Receitas, exceto patrimonial
347.360,33
(–) Receita de Contribuição decorrente de aporte destinado à formação de
0,00
reservas e amortização do déficit atuarial
= Receita de Contribuições Líquida (decorrente da arrecadação das alíquotas
10.009.874,88
normal de custeio)
Despesas previdenciárias empenhadas
23.155.908,43
Resultado Negativo
13.146.033,55
Fonte: Demonstrativo BALORC, BALEXO, DEMREC e BALVER – Prestação de Contas Anual/2016.

Tabela 05: Capacidade de Formação de Reservas
Formação de Reservas
Saldo do Exercício Anterior (exceto recursos da taxa de administração)
(+) Receita de Contribuição decorrente de aporte destinado à formação de reservas
e amortização do déficit atuarial
(+) Rendimentos das Aplicações Financeiras
= Saldo Aplicado que deveria existir para amortização do déficit atuarial
= Saldo das Aplicações Financeiras existentes (exceto recursos da taxa de
administração)
= Acréscimo das reservas do RPPS
Fonte: Demonstrativo BALFIN, BALEXO e BALVER – Prestação de Contas Anual/2016.

25.450.808,29
0,00
3.914.033,22
29.364.841,51
34.075.869,31
4.711.027,80

Tabela 06: Disponibilidades Financeiras/Investimentos Temporários
Descrição

Valores

1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
1.1.1.1.1.Caixa e Equivalentes de Caixa – Consolidação
1.1.1.1.1.06.02 Bancos conta movimento – Plano Financeiro

252.746,51
252.746,51
168.703,11
Ss/rc
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Descrição

Valores

1.1.1.1.1.06.03 Bancos conta movimento – Plano Previdenciário
1.1.1.1.1.06.04 Bancos conta movimento – Taxa de Administração
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação
1.1.4.1.1.09.04 Fundos de Investimentos em RF ou Ref.
1.1.4.1.1.09.06 Fundos de Investimentos em RF ou Ref. IMA/IDKA.
1.1.4.1.1.09.08 Fundos de Investimentos em Títulos do tesouro
1.1.4.1.1.14.01 Aplicações com a taxa de administração do RPP S
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS
Fonte: Demonstrativo BALVER e TVDISP – Prestação de Contas Anual/2016.

35.916,27
48.127,13
33.915.383,12
33.915.383,12
2.547.962,28
4.418.875,06
26.904.412,58
44.133,20
34.168.129,63

Tabela 07: Síntese do Balanço Financeiro
Descrição
(a) Saldo Financeiro para o Exercício Seguinte
(b) Saldo Financeiro do Exercício Anterior
(c) Geração de caixa no exercício (a) – (b)

No Exercício
252.746,51
26.155.919,97
(25.903.173,46)

(d) Decorrentes da execução orçamentária (g) – (h)
(g) Receita Arrecadada
(h) Despesa Empenhada

(6.306.481,79)
13.923.908,10
20.230.389,89

(e) Decorrente de Interferências Financeiras (i) – (j)
(i) Transferências Financeiras Recebidas
(j) Transferências Financeiras Concedidas

13.069.673,72
13.069.673,72
0,00

(f) Decorrente da Movimentação Extra Orçamentária (l) – (m)
(l) Ingressos
(m) Desembolsos

(32.666.365,39)
28.038.026,39
60.704.391,78

Resultado Financeiro do Exercício (d) + (e) + (f)
Fonte: Demonstrativo BALFIN – Prestação de Contas Anual/2016.

(25.903.173,46)

Tabela 08: Demonstrativo do Superávit/Déficit Por Fonte de Recursos
Fonte de Recurso dos RPPS
Déficit
100 – Recursos Ordinários
0,00
401 – Recursos do Regime Próprio de Previdência
0,00
402 – Recursos do Fundo Financeiro
0,00
403 – Recursos do Fundo Previdenciário
0,00
404 – Recursos da Taxa de Administração
2.938.051,80
405 – Recursos do Superávit da Taxa de Administração
0,00
Resultado Consolidado:
2.938.051,80
Fonte: Demonstrativo BALPAT – Prestação de Contas Anual/2016.

Superávit
0,00
0,00
292.642,87
34.985.810,01
0,00
0,00
35.278.452,88

Tabela 09: Resultado das Aplicações Financeiras no Exercício
Regime de previdência
Fundo Previdenciário
Rendimentos das Aplicações Financeiras
3.914.033,22
(–) Perdas nas Aplicações Financeiras
0,00
(+) Reversão de Provisão de Perdas de Investimentos
0,00
Resultado dos Investimentos no exercício
3.914.033,22
Fonte: Demonstrativos BALVER e DEMVAP – Prestação de Contas Anual/2016.

Tabela 10: Recursos Acumulados – IPREVI
Regime de previdência
Fundo Previdenciário
(a) Valor Total dos Investimentos no exercício
34.168.129,63
(b) Valor Total dos Investimentos no exercício anterior
25.655.919,97
(c) = (a) – (b) Resultado dos Investimentos no exercício
8.512.209,66
Fonte: Demonstrativo BALVER (Contas 11100000 e 11400000) – Prestação de Contas Anual/2016.
Ss/rc
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Tabela 11: Receita de contribuições devidas ao RPPS (regime de competência)
RECEITA

Contribuição do
Segurado

Contribuição do
Inativo e Pens.

ÓRGÃOS
Prefeitura
Prefeitura - Auxílio
Câmara
IPREVI
Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Castelo
(A) TOTAL FUFIN

TOTAL

FUNDO FINANCEIRO
1.349.385,99
72.064,99
73.681,40
4.532,27
2.074,08
2.856,33
1.504.595,06

ÓRGÃOS
Prefeitura
Prefeitura - Auxílio
Câmara
IPREVI
Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Castelo
(B) TOTAL FUCAP
(C) TOTAL DEVIDO

Contribuição
Patronal

131.726,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.726,67

2.698.772,01
144.129,98
147.362,77
9.064,54
4.148,16
5.859,05
3.009.336,51

FUNDO CAPITALIZADO
1.510.077,94
52.191,83
0,00
8.542,46
0,00
0,00
1.570.812,23
3.075.407,29

4.179.884,67
216.194,97
221.044,17
13.596,81
6.222,24
8.715,38
4.645.658,24
TOTAL

1.135,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.135,96
132.862,63

3.020.155,84
104.383,66
0,00
17.084,92
0,00
0,00
3.141.624,42
6.150.960,93

4.531.369,74
156.575,49
0,00
25.627,38
0,00
0,00
4.713.572,61
9.359.230,85

Fonte: Demonstrativo DEMREC – Prestação de Contas Anual/2016.

Tabela 12: Registro das Contribuições dos Servidores Vinculados ao RPPS
4.2.1.1.0.00.00
4.2.1.1.1.00.00
4.2.1.1.1.02.00

Contribuições Sociais – RPPS

Valores Registrados

Contribuições Sociais – RPPS – Consolidação

2.783.024,32

Contribuição do Segurado ao RPPS

2.783.024,32

4.2.1.1.1.02.01

Contribuição do servidor – RPPS

4.2.1.1.1.02.02

Contribuição do aposentado – RPPS

129.064,86

4.2.1.1.1.02.03

Contribuição do pensionista – RPPS

3.797,77

4.2.1.1.1.02.03

Contribuição do servidor – sentenças judiciais

4.2.1.1.2.00.00
4.2.1.1.2.01.00
4.2.1.1.2.01.01
4.2.1.1.5.00.00

2.619.765,47

Contribuições Sociais – RPPS – Intra OFSS

30.396,22
6.342.251,95

Contribuições Patronais ao RPPS

6.342.251,95

Contribuição Patronal de Servidor Ativo – RPPS

6.342.251,95

Contribuições Sociais – RPPS – Inter OFSS

10.446,65

4.2.1.1.5.01.00

Contribuições Patronais ao RPPS

10.446,65

4.2.1.1.5.01.01

Contribuição Patronal de Servidor Ativo – RPPS

10.446,65

TOTAL GERAL REGISTRADO

9.135.722,92

Fonte: Demonstrativo BALVER – Prestação de Contas Anual/2016.

Tabela 13: Receitas recolhidas ao RPPS
RECEITA
ÓRGÃOS
Prefeitura
Prefeitura - Auxílio
Câmara
IPREVI
Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Castelo
(A) TOTAL FUFIN
ÓRGÃOS
Prefeitura
Prefeitura - Auxílio
Câmara
IPREVI

Contribuição do
Segurado

Contribuição do
Inativo e Pens.

Contribuição
Patronal

FUNDO FINANCEIRO
1.133.050,90
131.726,67
72.064,99
0,00
73.681,40
0,00
4.532,27
0,00
2.074,08
0,00
2.856,33
0,00
1.288.259,97
131.726,67
FUNDO CAPITALIZADO
1.234.707,34
1.135,96
52.191,83
0,00
0,00
0,00
8.542,46
0,00

2.254.777,45
72.684,20
147.362,77
3.926,13
4.148,16
5.859,05
2.488.757,76
2.436.961,45
52.431,01
0,00
8.335,56

TOTAL
3.519.555,02
144.749,19
221.044,17
8.458,40
6.222,24
8.715,38
3.908.744,40
TOTAL
3.672.804,75
104.622,84
0,00
16.878,02
Ss/rc
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Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Castelo
(B) TOTAL FUCAP
(C) TOTAL DEVIDO

0,00
0,00
1.295.441,63
2.583.701,60

0,00
0,00
1.135,96
132.862,63

0,00
0,00
2.497.728,02
4.986.485,78

0,00
0,00
3.794.305,61
7.703.050,01

Fonte: Demonstrativo DEMREC – Prestação de Contas Anual/2016.

Tabela 14: Receita não recolhida ao Fundo Previdenciário do RPPS
RECEITA

Contribuição do Segurado

Contribuição Patronal
TOTAL

ÓRGÃOS
Prefeitura
Prefeitura - Auxílio
IPREVI
(A) TOTAL FUFIN
ÓRGÃOS
Prefeitura
Prefeitura - Auxílio
IPREVI
(B) TOTAL FUCAP
(C) TOTAL DEVIDO

FUNDO FINANCEIRO
216.335,09
0,00
0,00
216.335,09

443.994,56
71.445,78
5.138,41
520.578,75

FUNDO CAPITALIZADO
275.370,60
0,00
0,00
275.370,60
491.705,69

660.329,65
71.445,78
5.138,41
736.913,84
TOTAL

583.194,39
51.952,65
8.749,36
643.896,40
1.164.475,15

858.564,99
51.952,65
8.749,36
919.267,00
1.656.180,84

Fonte: Demonstrativo DEMREC – Prestação de Contas Anual/2016.

Tabela 15: Apuração da Contribuição Patronal devida pelo RPPS
Apuração dos valores devidos ao RPPS
(a) Base de Cálculo das Contribuições devidas ao FUFIN (Folha de Pagamento)
(b) Alíquota Patronal – art. 76 da Lei Municipal 1.595/2001

TOTAL
696.338,73
22%

(c) Valor devido em contribuições patronais para custeio do FUFIN (a*b)
(a) Base de Cálculo das Contribuições devidas ao FUPRE (Folha de Pagamento)

153.194,52
552.129,87

(b) Alíquota Patronal – art. 76 da Lei Municipal 1.595/2001
(c) Valor devido em contribuições patronais para custeio do FUPRE (a*b)

22%
121.468,57

(g) Valor total em contribuições previdenciárias patronais (c) + (f)
Fonte: Lei Municipal 1.758/2015, Demonstrativos FOLRPP – PCA/2016.

274.663,09

Tabela 16: Contribuições previdenciárias devidas pelo IPREVI
Regime Geral de Previdência Social
(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento
(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução Orçamentária
(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual
Fonte: Demonstrativos FOLRGP, BALEXO – Prestação de Contas Anual/2016.

Valores
9.077,40
15.229,25
15.229,25
(6.151,85)
67,77%

Tabela 17: Contribuições previdenciárias retidas dos servidores
Regime Geral de Previdência Social
Valores
(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento
4.614,39
(B) Contribuições consignadas – Balancete de Verificação
4.514,39
(C) Contribuições recolhidas – DEMDFL
5.753,92
(D) Diferença (A – C) – Valor
(1.139,53)
(E) Diferença (D / A) – Percentual
24,69%
Fonte: Demonstrativos FOLRGP, BALFIN, DEMDFL, BALVER – Prestação de Contas Anual/2016.

Tabela 18: Contribuições previdenciárias totais
Regime Geral de Previdência Social
(A) Contribuições totais devidas/retidas
(B) Contribuições totais recolhidas/pagas
(C) Recolhimento (B/A x 100) – Percentual

Valores
13.691,79
20.983,17
153,25%
Ss/rc
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Fonte: Demonstrativos FOLRGP, DEMDFL e BALEXO – Prestação de Contas Anual/2016.

Tabela 19: Apuração do Resultado Atuarial da entidade
RESULTADO ATUARIAL DO PLANO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO
(–) Provisões Mat. de Benefícios Concedidos (PMBC)
(416.939.919,80)
(–) Provisões Mat. de Benefícios a conceder (PMBac)
(164.116.658,60)
(+) Total de ativos do Plano Financeiro
3.039.754,91
RESULTADO ATUARIAL = DÉFICIT ATUARIAL
(578.016.823,49)
RESULTADO ATUARIAL DO PLANO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO
(–) Provisões Mat. de Benefícios Concedidos (PMBC)
(2.135.855,97)
(–) Provisões Mat. de Benefícios a conceder (PMBac)
(19.398.250,64)
(+) Total de ativos do Plano Capitalizado
38.464.146,69
RESULTADO ATUARIAL = SUPERÁVIT ATUARIAL
16.930.040,08
RESULTADO ATUARIAL CONSOLIDADO
Resultado atuarial do Plano Financeiro
(+) Cobertura Insuf. Financeira de PMBC – Plano Financeiro
(+) Cobertura Insuf. Financeira de PMBac – Plano Financeiro
Resultado atuarial do Plano Capitalizado
RESULTADO ATUARIAL = EQUILÍBRIO ATUARIAL
Fonte: Demonstrativo DEMAAT, data da avaliação: 31/12/2016 e data-base:

(578.016.823,49)
416.939.919,80
161.076.903,69
16.930.040,08
16.930.040,08
31/12/2016.

Tabela 20: Formação de Reserva – Equilíbrio Atuarial
Fundo Previdenciário
Capitalizado (FPC)

Detalhamento
a) Reserva Mat. de Benefícios a Conceder (RMBac)

2.135.855,97

b) Reserva Mat. de Benefícios Concedidos (RMBC)

19.398.250,64

c) Provisões Atuariais para ajustes do Plano Previdenciário Capitalizado

0,00

d) Aportes para a cobertura do déficit atuarial

0,00

e) Reserva Matemática (RMBac + RMBC + provisões de ajustes + aporte)

21.534.106,61

f) Ativos Garantidores

38.464.146,69

g) Índice de Cobertura = f / e

1,78

h) Índice de Cobertura dos Benefícios Concedidos = f / a

10,08

i) Reserva de Benefícios Concedidos não formada = b – f

(19.065.896,05)

Fonte: Demonstrativo DEMAAT – Prestação de Contas Anual/2016.

Tabela 21: Evolução das avaliações atuariais
Data base
2012
Prov. Mat. - PF
-559.666.909,88
Ativos - PF
0,00
Prov. Mat. - PP
-34.069.574,01
Ativos - PP
27.376.659,55
Resultado
-566.359.824,34
Evolução (%)
Atuário
Paulo Arthur Vieira

2013
-

2014
-513.173.669,08
1.846.676,29
-15.989.776,63
22.677.014,45
-504.639.754,97
Richard Dutzmann

2015
-511.837.897,82
2.427.967,19
-24.277.585,06
29.773.423,13
-503.914.092,56
99,85%
Richard Dutzmann

2016
-419.979.674,71
3.039.754,91
-21.534.106,61
38.464.146,69
-400.009.879,72
79,38%
Richard Dutzmann

Fonte: Demonstrativo DRAA – Ministério da Previdência Social.

Tabela 22: Projeções previdenciárias do Fundo Previdenciário
EXERCÍCIO
2017
2018

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

SALDO FINANCEIRO

Valor (a)
4.588.169,49
4.634.051,18

Valor (b)
1.086.894,49
1.215.018,32

Valor (c) = (a-b)
3.501.274,99
3.419.032,86

Valor (d) = (d. Ant) + (c)
41.965.421,68
45.384.454,55
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RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

SALDO FINANCEIRO

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Valor (a)
4.680.391,69
4.727.195,61
4.774.467,57
4.822.212,24
4.870.434,36
4.919.138,71
4.968.330,09
5.018.013,40
5.068.193,53
5.118.875,46
5.170.064,22
5.221.764,86

Valor (b)
1.342.725,53
1.423.173,28
1.524.168,06
1.669.671,88
1.744.324,48
2.529.225,81
2.934.952,99
3.243.109,90
4.509.560,57
5.457.482,16
6.022.957,19
6.373.791,31

Valor (c) = (a-b)
3.337.666,17
3.304.022,33
3.250.299,50
3.152.540,36
3.126.109,89
2.389.912,89
2.033.377,10
1.774.903,50
558.632,96
-338.606,69
-852.892,97
-1.152.026,45

Valor (d) = (d. Ant) + (c)
48.722.120,71
52.026.143,04
55.276.442,54
58.428.982,90
61.555.092,79
63.945.005,68
65.978.382,78
67.753.286,28
68.311.919,24
67.973.312,54
67.120.419,57
65.968.393,12

2031
2032
2033

5.273.982,51
5.326.722,34
5.379.989,56

8.919.941,37
10.277.408,69
11.108.534,06

-3.645.958,86
-4.950.686,36
-5.728.544,50

62.322.434,26
57.371.747,90
51.643.203,40

2034
2035
2036

5.433.789,45
5.488.127,35
5.543.008,62

11.697.470,83
12.323.428,21
12.779.512,37

-6.263.681,37
-6.835.300,86
-7.236.503,75

45.379.522,03
38.544.221,17
31.307.717,42

2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060

5.598.438,71
5.654.423,10
5.710.967,33
5.768.077,00
5.825.757,77
5.884.015,35
5.942.855,50
6.002.284,06
6.062.306,90
6.122.929,97
6.184.159,26
6.246.000,86
6.308.460,87
6.371.545,47
6.435.260,93
6.499.613,54
6.564.609,67
6.630.255,77
6.696.558,33
6.763.523,91
6.831.159,15
6.899.470,74
6.968.465,45
7.038.150,10

13.022.844,51
13.469.620,47
13.864.218,13
13.978.379,68
14.023.231,17
14.114.559,42
14.114.056,02
14.092.067,02
14.003.132,41
13.940.081,81
13.833.714,74
13.776.449,83
13.698.682,78
13.646.602,56
13.551.012,43
13.458.501,88
13.635.825,75
13.814.120,47
13.993.396,24
14.173.663,39
14.354.932,38
14.537.213,83
14.720.518,48
14.904.857,23

-7.424.405,80
-7.815.197,38
-8.153.250,80
-8.210.302,68
-8.197.473,40
-8.230.544,07
-8.171.200,52
-8.089.782,96
-7.940.825,51
-7.817.151,84
-7.649.555,47
-7.530.448,98
-7.390.221,91
-7.275.057,08
-7.115.751,50
-6.958.888,35
-7.071.216,08
-7.183.864,70
-7.296.837,91
-7.410.139,47
-7.523.773,23
-7.637.743,08
-7.752.053,03
-7.866.707,13

23.883.311,62
16.068.114,24
7.914.863,44
-295.439,25
-8.492.912,64
-16.723.456,72
-24.894.657,24
-32.984.440,20
-40.925.265,71
-48.742.417,55
-56.391.973,02
-63.922.422,00
-71.312.643,91
-78.587.700,99
-85.703.452,49
-92.662.340,84
-99.733.556,91
-106.917.421,62
-114.214.259,53
-121.624.399,00
-129.148.172,23
-136.785.915,31
-144.537.968,34
-152.404.675,47

2061
2062
2063

7.108.531,61
7.179.616,92
7.251.413,09

15.090.241,10
15.276.681,27
15.464.189,05

-7.981.709,50
-8.097.064,35
-8.212.775,95

-160.386.384,97
-168.483.449,32
-176.696.225,27

2064
2065
2066

7.323.927,22
7.397.166,49
7.471.138,16

15.652.775,87
15.842.453,34
16.033.233,19

-8.328.848,65
-8.445.286,85
-8.562.095,03

-185.025.073,92
-193.470.360,77
-202.032.455,80

2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087

7.545.849,54
7.621.308,04
7.697.521,12
7.774.496,33
7.852.241,29
7.930.763,70
8.010.071,34
8.090.172,05
8.171.073,77
8.252.784,51
8.335.312,36
8.418.665,48
8.502.852,14
8.587.880,66
8.673.759,46
8.760.497,06
8.848.102,03
8.936.583,05
9.025.948,88
9.116.208,37
9.207.370,45

16.225.127,29
16.418.147,66
16.612.306,46
16.807.615,99
17.004.088,70
17.201.737,18
17.390.241,54
17.590.639,22
17.792.238,82
17.995.053,96
18.199.098,37
18.404.385,94
18.610.930,67
18.818.746,73
19.027.848,39
19.238.250,08
19.449.966,38
19.663.012,00
19.877.401,80
20.093.150,76
20.310.274,06

-8.679.277,75
-8.796.839,63
-8.914.785,34
-9.033.119,66
-9.151.847,41
-9.270.973,48
-9.380.170,20
-9.500.467,17
-9.621.165,05
-9.742.269,45
-9.863.786,01
-9.985.720,46
-10.108.078,54
-10.230.866,07
-10.354.088,92
-10.477.753,02
-10.601.864,35
-10.726.428,95
-10.851.452,92
-10.976.942,40
-11.102.903,60

-210.711.733,55
-219.508.573,18
-228.423.358,52
-237.456.478,19
-246.608.325,60
-255.879.299,07
-265.259.469,27
-274.759.936,44
-284.381.101,49
-294.123.370,94
-303.987.156,95
-313.972.877,41
-324.080.955,95
-334.311.822,01
-344.665.910,94
-355.143.663,96
-365.745.528,32
-376.471.957,27
-387.323.410,18
-398.300.352,58
-409.403.256,18

2088
2089
2090

9.299.444,16
9.392.438,60
9.486.362,98

20.528.786,97
20.748.704,95
20.970.043,60

-11.229.342,81
-11.356.266,36
-11.483.680,62

-420.632.599,00
-431.988.865,36
-443.472.545,98

2091

9.581.226,61

21.192.818,67

-11.611.592,06

-455.084.138,04

EXERCÍCIO

Fonte: Demonstrativo PROATU – Prestação de Contas Anual/2016.

Tabela 23: Registro do Resultado da Avaliação Atuarial Anual
2.2.7.2.0.00.00

Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo

2.2.7.2.1.00.00

Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo consolidação

BALVER

DEMAAT

Ss/rc

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

Identificador: 98F43-B04B0-4A480

Produzido em fase anterior ao julgamento

2.2.7.2.0.00.00

Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo

2.2.7.2.1.00.00

Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo consolidação

2.2.7.2.1.01.00

Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos

2.2.7.2.1.01.01

Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano
financeiro do RPPS

2.2.7.2.1.01.02
2.2.7.2.1.01.03
2.2.7.2.1.01.04
2.2.7.2.1.01.05
2.2.7.2.1.01.06
2.2.7.2.1.01.07
2.2.7.2.1.02.00
2.2.7.2.1.02.01
2.2.7.2.1.02.02
2.2.7.2.1.02.03
2.2.7.2.1.02.04
2.2.7.2.1.02.05
2.2.7.2.1.02.06
2.2.7.2.1.03.00
2.2.7.2.1.03.01
2.2.7.2.1.03.02
2.2.7.2.1.03.03
2.2.7.2.1.03.04
2.2.7.2.1.03.05
2.2.7.2.1.04.00
2.2.7.2.1.04.01
2.2.7.2.1.04.02
2.2.7.2.1.04.03
2.2.7.2.1.04.04
2.2.7.2.1.05.00
2.2.7.2.1.05.98
2.2.7.2.1.06.00
2.2.7.2.1.06.01
2.2.7.2.1.07.00
2.2.7.2.1.07.01
2.2.7.2.1.01.98

(-) Contribuições do ente para o plano financeiro do RPPS
(-) Contribuições do inativo para o plano financeiro do RPPS

BALVER

DEMAAT

0,00

0,00

420.887.437,92

420.887.437,92

0,00

0,00

(3.887.272,02)

(3.887.272,02)

(60.246,10)

(60.246,10)

0,00
(-) Compensação previdenciária do plano financeiro do RPPS
0,00
(-) Parcelamento de débitos previdenciários
(416.939.919,80)
(-) Cobertura de insuficiência financeira
Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder
3.039.754,91

0,00

RPPS

(-) Contribuições do pensionista para o plano financeiro do

Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano
financeiro do RPPS

0,00
(416.939.919,80)
3.039.754,91

194.110.000,50

194.110.000,50

(6.207.914,36)
(-) Contribuições do ente para o plano financeiro do RPPS
(3.414.352,90)
(-) Contribuições do ativo para o plano financeiro do RPPS
(-) Compensação previdenciária do plano financeiro do RPPS (20.371.074,65)
0,00
(-) Parcelamento de débitos previdenciários
(161.076.903,69)
(-) Cobertura de insuficiência financeira
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos
2.135.855,97

(6.207.914,36)

Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano
previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do
RPPS
(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do
RPPS
(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário
do RPPS
(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do
RPPS
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder
Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano
previdenciário do RPPS
(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do
RPPS
(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do
RPPS
(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do
RPPS
Plano Previdenciário - Plano de Am ortização
(-) Outros créditos do plano de amortização
Provisões Atuariais para ajustes do Plano Financeiro
Provisão atuarial para oscilação de riscos
Provisões Atuariais para ajustes do Plano Previdenciário
(+) Ajuste de resultado atuarial superavitário
(+) Outras provisões atuariais para ajustes do plano

(3.414.352,90)
(20.371.074,65)
0,00
(161.076.903,69)
2.135.855,97

2.135.855,97

2.135.855,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.398.250,64

19.398.250,64

67.767.499,38

67.767.499,38

(25.706.474,96)

(25.706.474,96)

(15.886.023,85)

(15.886.023,85)

(6.776.749,94)

(6.776.749,94)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial (DEMAAT) e BALVER – Prestação de Contas
Anual/2016.

II.4. DO CONJUNTO PROBATÓRIO DE IRREGULARIDADES NA INSTRUÇÃO
TÉCNICA CONCLUSIVA - ITC 541/2019-5.
Realizada a análise inicial da Prestação de Contas, consubstanciada no Relatório
Técnico 1115/2017-7, foram identificados indicativos de irregularidades, os quais,
realizado o contraditório e recebeu Instrução Técnica Conclusiva 541/2019-5.
O conjunto probatório da análise técnico-contábil revela quadro de violações às normas
jurídicas que regulam a matéria, especialmente aos seguintes dispositivos: art. 82 da
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Lei Complementar 621/2012; art. 2º, e art. 9º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; arts.
71 a 74, 85, 87, 100 e 101, todos da Lei Federal 4.320/1964; art. 29, inciso I, § 1º e art.
53 § 1º, II, da LRF; art. 34, inc. XI, da Lei federal 6.448/1977; arts. 37, 40, 149, § 1º, e
195, inciso I, alínea “a”, da CRFB/1988.
Mantidas as irregularidades, estas podem comprometer a higidez das contas e serão
objeto de análise valorativa de sua capacidade de comprometimento, seguindo para
tanto o modelo de exposição discriminado na Instrução Técnica Conclusiva 541/20195, na seguinte forma:
II.4.1. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(item 2.1.1 do RT 1115/2017-7). Base Normativa: art. 82 da Lei Complementar
Estadual 621/2012; e, art. 141 da Resolução TC 261/2013. Responsável: Adinalva
Maria da Silva Prates, atual gestora do Iprevi.
O item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 541/2019-5 descreve o seguinte fato
(transcrito do Relatório Técnico 1115/2017-7):
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal por meio do Controle Informatizado
de Dados do Espírito Santo (CIDADES-WEB/PCA), nos termos do art. 141 da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno).
No tocante ao prazo, conforme consta no relatório denominado de Prestações de Contas
Anuais Entregues consultado no CIDADES-WEB/PCA, a prestação de contas do Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana foi entregue em
27/07/2017, não observando, portanto, o prazo regimental.
Importante destacar a existência do protocolo 12.246/2017-8, juntado ao presente Processo
TC 3.433/2017, apresentando justificativas relacionadas ao presente item.
Conclui-se que o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
Viana incorreu em atraso no envio da Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de
2016, totalizando 03 meses e 27 dias.
Diante do exposto, sugere-se CITAR a diretora presidente em exercício do IPREVI,
responsável pelo envio da prestação de contas, para apresentação de justificativas quanto à
inobservância do prazo para envio da prestação de contas.

Segundo a análise técnica, a Sra. Adinalva Maria da Silva Prates, atual gestora do
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Viana (IPREVI) e,
responsável pelo encaminhamento da Prestação de Contas Anual/2016, afrontou os
seguintes dispositivos normativos: art. 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012; e,
art. 141 da Resolução TC 261/2013.
Em suas justificativas, a responsável atribui o atraso na entrega da PCA a dificuldades
enfrentadas para transmissão dos dados, decorrente de inconsistências nos arquivos e
documentos encaminhados, com a consequente ausência de homologação da entrega.
Ressalta que a empresa de assessoria contratada teria encaminhado as peças
contábeis em tempo hábil, entretanto reportou que exigências tecnológicas prescritas
Ss/rc
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pelo TCEES para a prestação de contas do exercício 2016, gerou sobrecarga de
verificações e adaptações para atender a nova demanda.
Em sua defesa, a gestora ainda fez explanação das dificuldades encontradas e do
esforço para sanear a ponto de viabilizar o encaminhamento da PCA/2016 de forma
definitiva para este Tribunal de Contas.
Analisando as justificativas apresentadas, a SecexPrevidência registrou que a gestora
encaminhou defesa em arquivo digital 762/2017-6 e que a presente Prestação de
Contas foi encaminhada por meio do site deste Tribunal, módulo Cidades, nos termos
do art. 141 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno), cujo prazo final para
remessa é 31 de março do ano seguinte ao do exercício a ser examinado. Todavia, a
prestação de contas do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Viana foi entregue em 27/07/2017, não observando, portanto, o prazo
regimental.
Em razão disso, e considerando que as justificativas apresentadas não foram
suficientes para sanear o presente indicativo de irregularidade, a SecexPrevidência
opina pela manutenção da presente irregularidade (Instrução Técnica Conclusiva
00541/2019).
Por fim, ante o disposto no art. 389, inciso VIII do Regimento Interno do TCEES, pugna
pela aplicação de multa pelo envio fora do prazo dos documentos e informações da
prestação de contas do exercício de 2016, por não ter respeitado o prazo determinado
para o envio da Prestação de Conas Anual (PCA/2016), que findou em 31.02.2017.
As justificativas apresentadas pela responsável pela apresentação da PCA se mostram
frágeis diante da revelação da incapacidade técnica da empresa de assessoria e da
sua inação em exigir da contratada a execução da prestação do serviço de acordo com
as condições exigidas por este tribunal de contas, exigências comuns a todos os
jurisdicionados.
Ao assim proceder, assumiu os erros cometidos pelo prestador de serviço, manifesto,
evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado com elevado grau de
negligência e imprudência, condição em que se apura culpa in vigilando conforme
expresso no Decreto 9.830/2019.
Ante o exposto, considerando que as justificativas não foram suficientes para sanear a
impropriedade tratada neste item, corroboro o entendimento técnico e mantenho a
presente irregularidade contra a senhora Adinalva Maria da Silva Prates.
Ss/rc
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II.4.2.

AUSÊNCIA

DE

SEPARAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA,

FINANCEIRA

E

CONTÁBIL DOS RECURSOS E OBRIGAÇÕES CORRESPONDENTES AOS
PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, ASSIM COMO DA GESTÃO
ADMINISTRATIVA DO RPPS (item 3.1.2.1 do RT 1115/2017-7, item 2.2 da ITC
541/2019 e item 2.2 da MT 9/2019). Base Normativa: art. 1º, inciso I, e art. 6º, inciso
VII, da Lei Federal 9.717/1998; arts. 71 a 74 da Lei Federal 4.320/1964; art. 8º,
parágrafo único, e art. 50, inciso I, III da LRF; e art. 21 da Portaria MPS 403/2008.
Responsável: Gabriel Santos de Almeida, Diretor Presidente.
O item 3.1.2.1 do Relatório Técnico RT 1115/2017 expõe que a unidade gestora não
encaminhou demonstrativos contábeis distintos (Balanço Orçamentário, Balanço
Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais) para
cada Fundo (Financeiro e Previdenciário), assim como da gestão administrativa do
RPPS, a despeito do art. 50, inciso III, da LRF preceituar a escrituração das transações
e operações por fundo.
Além disso, o art. 21 da Portaria MPS 403/2008 prevê o aperfeiçoamento da
segregação de massas somente após a separação orçamentária, financeira e contábil
dos recursos e das obrigações correspondentes.
Das razões de justificativas expendidas pelo responsável se infere o reconhecimento
da existência da irregularidade na vã tentativa de mitigar o seu ônus com a
transferência da responsabilidade para o atuário e o contador, a despeito da atribuição
administrativa a ele conferida.
Apesar do gestor informar a execução da separação orçamentária e contábil no
exercício 2017, e afirmar a realização de rigorosa separação por fundo, tanto no
ingresso das receitas quanto no registro das despesas no exercício 2016, a análise
técnica realizada pela SecexPrevidência expressa a insuficiência dessas medidas no
atendimento à legislação, a qual determina expressamente a separação orçamentária,
financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes ao exercício da
prestação de contas.
No entanto, aquela mesma secretaria aponta precedente assentado no Acórdão TC
676/2017, da Primeira Câmara deste Tribunal, em caso materialmente análogo, e
sugere a adoção da mesma decisão ali proferida, no sentido da manutenção da
irregularidade, mas dissociada da feição gravosa que possa sujeitar o gestor à sanção.
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Ante o exposto, considerando que as justificativas não foram suficientes para sanear a
impropriedade tratada neste item, amoldada, no entanto, 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.
II.4.3. DIVERGÊNCIA NO REGISTRO POR COMPETÊNCIA DA RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (item 3.2.1 do RT 1115/2017-7, item 2.3 da
ITC 541/2019 e 2.3 da MT 9/2019). Base Normativa: arts. 85, 100 e 101 da Lei
Federal 4.320/1964; e, Regime de Competência (NBC TSP – Estrutura Conceitual).
Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, Diretor Presidente, e Vanuza Lovati
Poltronieri, Secretária Municipal de Controle e Transparência.
No item 3.2.1 do Relatório Técnico RT 1115/2017, a análise técnica inicial revelou
diferença, a menor, no valor de R$ 233.954,58 entre o demonstrativo de receitas de
contribuições efetivamente devidas ao RPPS (DEMREC) e o registrado nas Variações
Patrimoniais Aumentativas (VPA), conforme as tabelas abaixo:
Demonstrativo DEMREC – Prestação de Contas Anual/2016
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
Contribuição
Contribuição
Contribuição
Contribuição

TOTAL

do Segurado
do Aposentado
do Pensionista
Patronal

3.075.407,29
129.064,86
3.797,77
6.150.960,93
9.359.230,85 (a)

Demonstrativo BALVER – Prestação de Contas Anual/2016.
Contribuições Sociais – RPPS

TOTAL

Conta 421110200 – Contribuições dos Segurados ao RPPS
Conta 421120100 – Contribuições Patronais ao RPPS – Intra OFSS
TOTAL
DIFERENÇA (a) – (b)

2.783.024,32
6.342.251,95
9.125.276,27 (b)
233.954,58

As razões de justificativas do Sr. Gabriel Santos de Almeida, Diretor Presidente, e da
Sra. Vanuza Lovati Poltronieri, Secretária Municipal de Controle e Transparência estão
suportadas em dois fundamentos, ambos subsequentes ao reconhecimento tácito da
existência de irregularidade na PCA.
O primeiro, com o mesmo conteúdo tratado no item anterior, busca transferir a
responsabilidade do ato irregular ao contador, servidor público subordinado ao DiretorPresidente da entidade, fazendo crer que a administração pública é segregada em
funções estanques, não sujeitas a atuação da hierarquia funcional, o que contraria a
estrutura organizacional desenhada para o organismo, e as atribuições conferidas ao
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responsável pela entidade pela obrigação de prestar contas, conforme previsto no art.
70 da Constituição Estadual e, em razão disso, não merece prosperar.
A prevalecer a tese esposada pelos responsáveis, suas condutas caracterizadas pelo
elevado grau de negligência e imprudência, amoldando-se à condição de culpa in
vigilando, agravada pela ausência de instauração de procedimento administrativo
disciplinar destinado a apurar e responsabilizar pessoa subordinada e eventualmente
envolvida na irregularidade causadora de inconsistências na PCA/2016.
O segundo ponto, calcado no argumento da insignificância do valor apurado (R$
233.954,58) face ao valor a receber de contribuições previdenciárias (R$9.359.230,85),
na ordem de aproximadamente 2,5% deste, e do fato de terem contabilizado parte das
contribuições previdenciárias a receber na conta contábil 443910100 - Outras
Variações Monetárias e Cambiais, sendo a contrapartida do lançamento na conta
contábil 112110501-Contribuições do RPPS a Receber.
Se o valor relativo da diferença aparenta pequena monta, o valor absoluto no montante
de R$ 233.954,58 não o torno irrelevante à ponto de não macular as contas.
Noutro caminho, a apresentação da referida Nota de Lançamento tem capacidade de
atenuar a irregularidade, apesar da conta contábil 443910100 ter função diversa das
transações entre contribuições previdenciárias devidas e contribuições previdenciárias
a receber como fazem crer os justificantes.
Apesar da prática contábil disfuncional ter potencial para distorcer a evidenciação das
demonstrações contábeis, a análise das justificativas pela área técnica revela incerteza
quanto ao grau de gravidade da irregularidade, restando dúvida plausível quanto a sua
efetividade.
Assim, no caso concreto, infere-se a existência de lesividade abstrata extraída das
normas contábeis, insuficiente ao convencimento quanto a classificar a irregularidade
como de natureza grave e desse modo circunscrevo sua ação 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.
II.4.4.

AUSÊNCIA

DE

RECOLHIMENTO

DE

CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS (item 3.3.1.1 do RT 1115/2017-7, item 2.4 da ITC 541/2019 e
2.4 da MT 9/2019). Base Normativa: arts. 37, 40 e 195, inciso I, alínea “a”, da
Constituição Federal/1988; art. 76, inciso III, da Lei Municipal 1.595/2001, e suas
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alterações promovidas por meio da Lei Municipal 1.872/2006. Responsável: Gilson
Daniel Batista, prefeito municipal.
No item 3.3.1.1 do Relatório Técnico RT 1115/2017, a análise técnica inicial revelou
divergências relacionadas a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias
quando comparado o valor devido pelos órgãos e entidades vinculadas ao RPPS
aquele efetivamente recolhido ao Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos de Viana, detalhada na seguinte tabela:
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

VALOR

(a) Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro

660.329,65

(b) Contribuição Patronal sobre o auxílio doença ao Fundo Financeiro

71.445,78

(c) Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário

858.564,99

(d) Contribuição Patronal sobre o auxílio doença ao Fundo Previdenciário

51.952,65

VALOR TOTAL = (a) + (b) + (c) + (d)

Em

suas

justificativas,

o

Prefeito

1.642.293,07

Municipal

de

Viana

relata

dificuldades

econômico/financeiras enfrentadas no ano de 2015, especialmente com a queda na
arrecadação do município, e ressalta ações positivas implementadas por sua
administração no Iprevi, com destaque para a regularização da estrutura administrativa
daquele órgão, com a realização de concurso público para preenchimento dos cargos
de provimento efetivo e a regularização de débitos pendentes e de parcelamentos.
Aponta ainda como ação de sua gestão no período 2013 a 2016, o incremento nas
reservas previdenciárias do RPPS da ordem de 100% e o alcance de superávit técnico
em 2016.
Adicionalmente, em sede de sustentação oral aduz a incompatibilidade entre as
conclusões expendidas nas instruções técnicas quanto a este item e aquela constante
no TC-5191/2017, PCA Ordenador exercício 2016, na qual concluiu por afastar as
irregularidades, conforme os termos inscritos no Acordão TC 1894/2018.
A despeito de a manifestação técnica argumentar tratarem-se de apurações fundadas
em bases diferentes: na primeira, relacionada à prestação de contas do prefeito, em
especial no demonstrativo da dívida fundada, no demonstrativo da dívida flutuante, no
balancete da execução orçamentária da despesa, nos resumos da
pagamento e no demonstrativo
contribuições

das despesas

liquidadas

folha

de

e recolhidas de

previdenciárias e no segundo, decorrente de análise do DEMREC, é

incontestável a existência de manifestação expressa deste tribunal no referido acordão
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quanto a regularidade no recolhimento de contribuições previdenciárias pela Prefeitura
Municipal de Viana no exercício 2016.
Assim, diferenças técnicas em auditoria sobre o mesmo fato não podem ter resultados
discrepantes e, por conseguinte, não devem ensejar decisões conflitantes sob pena de
ofender a segurança jurídica.
Ante o exposto, acolho as justificativas do Sr. Gilson Daniel Batista, Prefeito Municipal
de Viana, para fins de afastar a irregularidade nos moldes da decisão presente no
Acordão TC 1894/2018, amoldando-se à hipótese prevista no art. 84, inciso I da Lei
Complementar 621/2012, dando-se quitação à responsável de acordo com o art. 85 da
referida lei.
II.4.5 AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RPPS (item 3.3.1.2 do RT 1115/2017-7, item
2.5 da ITC 541/2019 e 2.5 da MT 9/2019). Base Normativa: art. 40 da Constituição
Federal/1988; art. 76, inciso III, da Lei Municipal 1.595/2001, e alterações
promovidas por meio da Lei Municipal 1.872/2006. Responsáveis: Gabriel Santos
de Almeida, diretor presidente, e Vanuza Lovati Poltronieri, secretária municipal de
controle e transparência.
No item 3.3.1.2 do Relatório Técnico RT 1115/2017, a análise técnica inicial revelou
divergência relacionada a ausência de medidas para a cobrança de recolhimento de
contribuições previdenciárias devidas ao RPPS no montante total de R$ 1.642.293,07,
estas decorrentes de contribuições previdenciárias patronais, representando 18,07% do
valor total devido no exercício 2016, conforme informações do demonstrativo de
receitas devidas e efetivamente arrecadadas (DEMREC).
Destaca ainda, que a teor do art. 76, § 1º, da Constituição Estadual do Estado do
Espírito Santo, a responsável pelo controle interno tem obrigação de reportar qualquer
irregularidade

ou

ilegalidade

de

que

tiverem

conhecimento

sob

pena

de

responsabilidade solidária.
Como nexo relacional, apresenta ponto de controle específico no relatório conclusivo
do sistema de controle interno (RELUCI), o qual estabelece a obrigação de verificação
do recolhimento das contribuições previdenciárias como atribuição inerente ao
exercício daquele munus.
Nas justificativas carreadas aos autos, o responsável refuta seu apontamento por
conduta omissiva e apresenta como prova do seu ativismo o Termo de Acordo nº
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00591/2016, firmado entre o Município de Viana e o Iprevi para o parcelamento de
valores referente à contribuição previdenciária patronal devidas e não repassadas no
período compreendido entre 01/2013 e 12/2015, no montante de R$42.880.284,43.
Além disso, comunica que promoveu ação de cobrança de contribuições por meio
processo

judicial

no

valor

de

R$1.667.559,78,

tombado

sob

nº

000607717.2016.8.08.0050, o que afasta a pecha de conduta omissiva a ele sugerida
no Relatório Técnico.
Entretanto, as peças apresentadas mencionam débitos relativos a exercícios anteriores
ao desta Prestação de Contas, não fazendo menção ao exercício 2016.
Se tal fato demonstra a insuficiência das justificativas como instrumento de
saneamento da irregularidade naquele exercício, não se desconhece a ação do gestor
em romper a inércia na cobrança de débitos.
Assim, mantida a irregularidade, acolho as razões de justificativas do gestor como
atenuante e deixo de aplicar medida sancionatória, alcançando também a Secretaria de
Controle e Transparência e desse modo circunscrevo sua ação 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.
II.4.6.

AUSÊNCIA

DE

RECOLHIMENTO

DE

CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELA UNIDADE GESTORA AO RPPS (item
3.3.2.1.1 do RT 1115/2017 e item 2.6 da ITC 541/2019). Base Normativa: arts. 40,
caput, e 149, § 1°, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 2º da Lei
Federal 9.717/1998; e, art. 76 da Lei Municipal 1.595/2001, e suas alterações
promovidas por meio da Lei Municipal 1.872/2006. Responsáveis: Gabriel Santos
de Almeida, diretor presidente, e Vanuza Lovati Poltronieri, secretária municipal de
controle e transparência.
Apurou-se que o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Viana
liquidou e pagou despesa com contribuições previdenciárias patronais, assim como
recolheu as contribuições previdenciárias de seus servidores vinculados ao Regime
Próprio de Previdência dos Servidores, em montante inferior ao devido, conforme
quadros a seguir:
Contribuições previdenciárias devidas pelo IPREVI
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento (tabela 18)
(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução Orçamentária

Valores
274.663,09
0,00
Ss/rc

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

Identificador: 98F43-B04B0-4A480

Produzido em fase anterior ao julgamento

(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária
(D) Diferença (A – C) – Valor
Fonte: Demonstrativos FOLRPP, BALEXO – Prestação de Contas Anual/2016.

0,00
274.663,09

Contribuições previdenciárias retidas dos servidores
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Valores
(A) Contribuições retidas FUFIN – Resumo Anual da Folha de Pagamento
208.092,16
(A) Contribuições retidas FUPRE – Resumo Anual da Folha de Pagamento
62.047,71
(B) Contribuições consignadas – Balancete de Verificação
0,00
(C) Contribuições recolhidas – DEMDFL
0,00
(D) Diferença (A + B – C) = Valor
270.139,87
Fonte: Demonstrativos FOLRPP, DEMDFL e BALVER – Prestação de Contas Anual/2016.

Em suas justificativas os responsáveis informam que o montante de R$ 274.663,09,
referente às contribuições previdenciárias patronais devidas pela unidade gestora são
de responsabilidade da Prefeitura Municipal e, com relação às contribuições
previdenciárias retidas dos servidores, que totalizaram R$ 270.139,87, os defendentes
informam que foram descontados e recolhidos ao IPREVI no momento da liquidação da
despesa com a folha de pagamento por meio do “recolhimento na rubrica de receitas
orçamentárias, não realizando assim uma operação extra orçamentária e não
transitando assim pelo demonstrativo da dívida flutuante (DEMDFL).
Comprovou-se, ainda, o valor total de R$ 270.768,95 em contribuições previdenciárias
retidas, R$ 132.862,63, referem-se as contribuições previdenciárias retidas de
aposentados e pensionistas que ultrapassaram o limite do RGPS (excede teto) e R$
137.906,32, retidos de servidores em benefício de auxílio doença e cedidos, apurandose diferença de R$629,08, considerada desprezível para fins de análise.
Desse modo, acompanho a área técnica e o MPC no sentido de afastar a irregularidade
em relação a Gabriel Santos de Almeida e Vanuza Lovati Poltronieri, situação
amoldada à hipótese presente no art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012,
dando-se quitação à responsável de acordo com o art. 85 da referida lei.
II.4.7 INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS (item
3.3.2.3 do RT 1115/2017-7, item 2.7 da ITC 541/2019 e 2.6 da MT 9/2019). Base
Normativa: art. 141, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013; e, Instrução
Normativa TC 34/2015, Anexo I. Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, diretor
presidente, Vanuza

Lovati

Poltronieri, secretária

municipal

de

controle

e

transparência, e Adinalva Maria da Silva Prates, atual gestora do Iprevi.
Em análise ao resumo anual da folha de pagamentos do RPPS, identificou-se a
existência de inconsistências em suas informações, especificamente com relação à
divergência entre o valor informado em vantagens nas folhas de pagamentos
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(FOLRPP/FOLRPG) e o valor da execução orçamentária da despesa com pessoal e
encargos (BALEXO), assim como nas informações de quantitativo de servidores
(FOLRPP), conforme demonstrado no quadro a seguir:
Total das Vantagens (Folha) X Execução orçamentária (BALEXO)
(+) Valor informado em Vantagens (FOLRPP)
(+) Valor informado em Vantagens (FOLRGP)
(a) Total informado em Vantagens (FOLRPP+FOLRGP)
(+) Natureza da despesa Pessoal e Encargos Sociais (310000)
(–) Obrigações patronais (319013)
(–) Obrigações patronais – operações intra (319113)
(b) Execução orçamentária da Folha (BALEXO)
(c) DIFERENÇA APURADA = (a) – (b)
Fonte: Demonstrativos FOLRPP e BALEXO – Prestação de Contas Anual/2016.

19.460.063,48
44.280,00
19.504.343,48
19.702.699,15
15.229,25
0,00
19.687.469,90
183.126,42

Com relação às informações de quantitativo de servidores, verifica-se que o arquivo
FOLRPP informa um quantitativo de 58 servidores, vinculados ao Fundo Financeiro, e
o quantitativo de 23 servidores, vinculados ao Fundo Previdenciário, base: dezembro
de 2016.
Por outro lado, informações contidas no estudo de avaliação atuarial (DEMAAT), cuja
data base dos dados encontra-se posicionada no dia 31 de dezembro de 2016,
relacionou o quantitativo da população estudada da seguinte maneira: 988 ativos; 541
aposentados; e, 71 pensionistas.
No caso das diferenças identificadas entre o FOLRPP e BALEXO os responsáveis
reportam se tratar de valores relacionados a benefícios previdenciários, entre eles o
salário família e o salário maternidade, pagos diretamente aos servidores ativos pelos
seus empregadores (Câmara Municipal de Viana e Prefeitura Municipal de Viana) e
descontado nos repasses das contribuições por eles devidas, a teor do art. 12 da Lei
Municipal 1595/2001.
Apresentam, também, listagem de empenhos destinados a cobertura dos benefícios
previdenciários: salário família e salário maternidade dos funcionários, discriminados no
empenho do valor de R$ 214.000,00 para o pagamento daqueles benefícios, dos quais
foram anulados R$ 33.504,18, perfazendo o valor liquido empenhado de R$ 180.495,82
no exercício, dos quais liquidados R$ 142.901,28, ficando a liquidar R$ 37.594,54.
Cabe destacar que apesar das justificativas apresentadas, a ITC 541/2019 demonstra o
registro no BALVER do valor de R$ 96.516,95, referentes ao pagamento salário
maternidade (conta 329111100000) e R$ 16.223,11, referentes ao pagamento de
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salário-família (3291112000000), totalizando R$ 113.195,60 de dispêndio com aqueles
benefícios.
Em sede de sustentação oral os responsáveis questionam a metodologia aplicada pela
área técnica, especialmente quanto a aferição de valores efetivamente liquidados no
BALVER, em contas VPD, quando sugerem considerar o valor empenhado que lhe
seria favorável.
Entretanto, a análise técnica estabeleceu o seguinte entendimento, conforme trecho
extraído da MTD 9/2019:
O gestor trouxe os mesmos argumentos apresentados em sua defesa anterior.
Quanto a justificativa de erro na apuração da área técnica em função de se
considerar os valores empenhados e não liquidados, cabe esclarecer que o registro
da despesa orçamentária se faz no momento do seu empenho, segundo a Lei
4.320/64, motivo pelo qual deve-se considerar essa fase da despesa pública no
demonstrativo BALEXO.
Assim, importante trazer a conclusão manifesta na ITC em relação ao item:
Consolidando as informações prestadas, conclui-se que as justificativas não são
suficientes para sanear a referida irregularidade , visto que a diferença apontada pelo
Relatório Técnico totaliza R$ $ 183.126,42, o gestor comprovou, por meio da listagem de
empenho, valor empenhado, liquidado e pago de R$ 142.901,28, enquanto no demonstrativo
contábil de verificação, nas variações patrimoniais diminutivas (VPD), o total evidenciado é de
R$ 113.195,60.

Como pode se ver, a ITC já havia considerado as informações trazidas pelo gestor.
Considerando que não há nenhuma informação ou documento novo capaz de
afastar o apontamento, opina-se pela manutenção da irregularidade.
Acolhida a manifestação técnica acima, noutra senda, verifico que os responsáveis
reconhecem a divergência no quantitativo de servidores apurados no FOLPP, esta
decorrente de terem sido considerados apenas aqueles para os quais existiam a
incidência de contribuição previdenciária.
Verifica-se ainda, que a Sra. Adinalva Maria da Silva Prates, citada para responder
acerca de inconsistências na gestão das folhas de pagamentos do exercício de 2016,
foi nomeada pela portaria 294/2017, em 06/02/2017, não senso responsável por atos
anteriores à sua posse no cargo.
Destaca ainda, que a teor do art. 76, § 1º, da Constituição Estadual do Estado do
Espírito Santo, a responsável pelo controle interno tem obrigação de reportar qualquer
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irregularidade

ou

ilegalidade

de

que

tiverem

conhecimento

sob

pena

de

responsabilidade solidária.
Como nexo relacional, apresenta ponto de controle específico no relatório conclusivo
do sistema de controle interno (RELUCI), o qual estabelece a obrigação de verificação
do recolhimento das contribuições previdenciárias como atribuição inerente ao
exercício daquele munus.
Diante do exposto, afasto a imputação da presente irregularidade em relação a Sra.
Adinalva Maria da Silva Prates, atual diretora presidente do Iprevi.
Todavia, considerando que as justificativas não foram suficientes para sanear o
presente indicativo de irregularidade, entendo que as mesmas devem ser mantidas em
relação ao Sr. Gabriel Santos de Almeida, Diretor Presidente do Instituto de
Previdência Social dos Servidores do Município de Viana – IPREVI no exercício
financeiro de 2016, e a Sra. Vanuza Lovati Poltronieri, Secretária Municipal de Controle
e Transparência do Município de Viana, situação amoldada à hipótese prevista no art.
84, inciso III da Lei Complementar 621/2012, sujeita a sanção pecuniária nos termos do
art. 135, inciso I e II, da referida lei c/c o art. 389, inciso II, do Regimento Interno.
II.4.8 AUSÊNCIA DE EVIDENCIAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE CRÉDITOS
PREVIDENCIÁRIOS (item 3.4.1 do RT 1115/2017-7 e item 2.8 da ITC 541/2019).
Base Normativa: arts. 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, MCASP (6ª ed.).
Responsável: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
Ao cotejar informações fornecidas pelo antigo Ministério da Previdência Social, e
repassadas por meio de acordo de cooperação técnica (Processo TC 7.860/2014), com
aquelas presentes no relatório de parcelamentos (RELPAR), identificou-se divergência
na quantidade de parcelamentos vigentes junto ao RPPS do município de Viana.
Segundo informação oferecida por aquele Ministério estão vigentes os acordos 131,
133 e 134/2009, autorizados pela Lei Municipal 2.099/2008, abrangendo contribuições
previdenciárias devidas entre o período de 1999 e 2006, no valor total de R$
11.583.787,39 (resultado apurado em 28/12/2016) e os acordos 473 e 591/2016,
referente a contribuições previdenciárias devidas entre o período de 2013 e 2015, no
valor total de R$ 3.105.012,28 (resultado apurado em 31/12/2016).
Porém, o relatório de parcelamento (RELPAR), encaminhado pela unidade gestora,
junto à remessa de Prestação de Contas Anual, somente declara a existência dos
acordos de parcelamento 134/2009 e 591/2016.
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Em suas justificativas de defesa, os responsáveis aludem inconsistência do cadastro
do órgão federal decorrente de sua desatualização, referindo-se expressamente aos
parcelamentos 131/2009 e 133/2009, já quitados, o 473/2016, substituído pelo
591/2016, e saldos devedores menores para os que ainda estão ativos.
Tais justificativas foram acolhidas no exame realizado na ITC 541/2019 e pelo Parecer
Ministerial e desse modo, resta afastada a irregularidade, situação amoldada à
hipótese presente no art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando-se
quitação à responsável de acordo com o art. 85 da referida lei.
II.4.9 AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA PARCELAMENTO DE
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (item 3.4.2 do RT 1115/2017-7, Item 2.9 da ITC
541/2019 e item 2.7 da MTD 9/2019). Base Normativa: art. 34, inc. XI, da Lei federal
6.448/1977; art. 29, inciso I, § 1º, da LRF; e, art. 5º, § 1º, da Portaria MPS 402/2008.
Responsável: Gilson Daniel Batista, prefeito municipal.
Do RT 1115/2017 se extrai a existência de Termo de Parcelamento 591/2016, referente
a contribuições previdenciárias patronais não repassadas ao RPPS no período
compreendido entre janeiro de 2013 e dezembro de 2015, e realizado sem a prévia
autorização legislativa.
Segundo a avaliação técnica inicial, o reconhecimento da dívida de R$ 2.880.284,43 e
o acordo de parcelamento em 60 meses se conformam ao conceito de operação de
crédito, classificada como dívida pública ou consolidada conforme prescrito no art. 29
da LRF.
Ao celebrar termo de parcelamento de débitos previdenciários desprovido de
autorização legislativa, teria ocorrido endividamento do município em desacordo com
as normas gerais previstas no art. 34, XI da Lei 6.448/1977; no art. 1º, VIII do DecretoLei Federal 201/1967 e de norma específica presente no art. 5º, §1º da Portaria MPS
402/2008, que estabelece a necessidade de lei específica para os casos de
parcelamentos das dívidas previdenciárias.
Em justificativas iniciais (evento 118) o prefeito municipal sustenta a desnecessidade
de lei específica diante da previsão de aplicação de multas e juros em caso de atrasos
no recolhimento de contribuições expressa na Lei 1595/2001, instituidora do RPPS de
Viana.
Justificativas complementar apresentadas em sede de sustentação oral, realizada na
17ª sessão ordinária da Segunda Câmara, ocorrida em 05 de junho de 2019 (eventos
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145 e146), pretende estabelecer diferencial entre parcelamento e operação de crédito,
o primeiro seriam pagamentos de valores de contribuição previdenciária e não
recolhidos ao seu tempo e estão sujeitos aos encargos previstos na Lei Municipal
1595/2001, o segundo estaria sujeito à autorização do Senado Federal segundo o que
dispõe o art. 52, inciso VII, da Constituição Federal e regulamentado pela Resolução
43/2001.
Adicionalmente sustenta a ocorrência de redução da dívida líquida do Município de
Viana entre os exercícios 2015 e 2016, conforme apurado na Prestação de Contas
Anual 2015 (TC 3831/2016), no valor de R$ 20.392.642,14, e na Prestação de Contas
Anual 2016 (TC 5193/2017), onde é apontado zero, como demonstração de ausência
de impacto do parcelamento na gestão fiscal do município.
A simplicidade do raciocínio exposto pelo justificante não alcança as variáveis e
exigências legais gerais e específicas afeitas a matéria, denotando desapreço pela
representação popular e pela transparência dos atos oficiais, desiderato lógico das
exigências restritivas impostas à gestão fiscal dos responsáveis pelas contas públicas,
especialmente em relação aos níveis de endividamento e assunção de obrigações que
possam comprometer as finanças públicas e presentes nos arts. 23 e 23 da Lei
Orgânica do Município de Viana.
No caso, a Prefeitura Municipal de Viana, confessou dívida junto ao RPPS referente a
contribuições previdenciárias patronais não repassadas no período compreendido entre
janeiro de 2013 e dezembro de 2015 no valor de R$ 2.880.284,43 e firmou termo de
parcelamento para o pagamento em cinco anos.
Ao deixar de recolher os encargos a que estava obrigado, necessários à manutenção
do sistema previdenciário municipal, a Prefeitura de Viana financiou e custeou
despesas

estranhas

àquela

finalidade

em

prejuízo

dos

próximos

exercícios

orçamentários/financeiros, transferido a débito de longo prazo, numa forma indireta de
se financiar a custa do sistema previdenciário, equiparada a operação de crédito, e ao
confessá-lo para obter seu parcelamento em sessenta vezes, condição que se coaduna
com aquela prevista no art. 29 da Lei Complementar 101/2000, a seguir transcrita:
Art. 29.
[...]
I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das
obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos,
convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo
superior a doze meses;
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§ 1º Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de
dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigênc ias dos arts. 15 e
16.

Desse modo, resta indiscutível a necessária prévia autorização legislativa para
realização do parcelamento dos débitos previdenciários que extrapolam o exercício
pois este tem relação direta com a assunção de obrigações que podem comprometer
as finanças públicas, hipótese que se conforma ao expresso no arts. 23 e 23 da Lei
Orgânica do Município de Viana.
O manto jurídico que recobre a matéria procura proteger o primado da representação
popular e da transparência, deferido à Câmara Municipal, e resguardar as finanças
públicas, este como o bem maior a ser protegido, especialmente quanto a exposição a
riscos fiscais decorrente do endividamento e o comprometimento das gestões futuras.
Nesse ponto, apesar de restar configurada a irregularidade e a conduta omissiva do
responsável na sua realização, sua alegação de redução do endividamento no período
lança dúvida plausível acerca do seu comprometimento com a correta gestão fiscal do
município e deve servir de atenuante, afastando completamente aplicação de sanção
cominatória ao responsável por esta irregularidade.
Assim, a despeito da manutenção da irregularidade de natureza grave enquadrada na
hipótese descrita no art. 84, III da Lei Complementar 621/2012, deixo de aplicar sanção
pelas razões acima expostas.
II.4.10. DIVERGÊNCIA NO REGISTRO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
PARCELADOS A RECEBER (item 3.4.3 do RT 1115/2017-7 e item 2.9 da ITC
541/2019). Base Normativa: arts. 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP (6ª
ed.). Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente, e Vanuza Lovati
Poltronieri, secretária municipal de controle e transparência.
Consta no RT 1115/2017 informação apresentada pelo antigo Ministério da Previdência
Social quanto aos parcelamentos objeto dos acordos 134/2009 e 591/2016, cujos
valores

alcançavam

o

montante

de

R$

879.520,70

e

R$

2.795.960,55,

respectivamente, totalizando R$ 3.675.481,25 (base: 28/12/2016). Analise realizada no
Balanço Patrimonial (BALPAT) identificou registro de R$2.965.867,13 na conta contábil
1.1.2.1.2.71.00 – ‘Créditos Previdenciários Parcelados’, no entanto, no relatório
detalhado

dos

parcelamentos firmados (RELPAR), apurou-se devedor de R$

464.751,55, relacionado ao acordo de parcelamento 134/2009, assim como de saldo
devedor de R$ 2.640.260,73, relacionado ao acordo de parcelamento 591/2016,
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totalizando

um montante total devido em parcelamento de R$ 3.105.012,28,

evidenciando diferença de R$ 139.145,15 entre o valor declarado como devido pelo
relatório de parcelamentos vigentes (RELPAR) e o valor registrado no Balanço
Patrimonial (BALPAT).
As justificativas apresentadas pelos responsáveis, e acolhidas pela SecexPrevidência
(ITC 541/2019), esclarecem que o extrato de parcelamento 134/2009, integrante do
RELPAR, evidencia saldo de R$313.937,88, o qual, adicionado ao saldo do acordo
591/2016, em R$ 2.640.260,73, perfaz o valor total de R$ 2.954.198,61, apurando-se
divergência de R$ 11.668,52, que representa 0,39% dos parcelamentos existentes.
Tais justificativas foram acolhidas no exame realizado na ITC 541/2019 e pelo Parecer
Ministerial e desse modo, resta afastada a irregularidade, situação amoldada à
hipótese presente no art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando-se
quitação à responsável de acordo com o art. 85 da referida lei.
II.4.11. INCONSISTÊNCIA NO ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL (item 3.5.1.2
do RT 1115/2017-7 e item 2.11 da ITC 541/2019). Base Normativa: art. 1º, inciso I,
e art. 9º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; e, art. 13, § 1º, da Portaria MPS
403/2008. Responsável: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
A avaliação da qualidade da base cadastral no estudo atuarial é requisito essencial na
emissão do Parecer Atuarial, conforme prescrição inscrita no art. 13 da Portaria MPS
403/2008.
A aferição e suficiência da qualidade desses dados pode ser encontrada no item 07 do
DEMAAT e nos itens 1.1 e 2 do PARATU, porém ao referir sobre a metodologia
utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber,
assim como de seus impactos nos resultados da avaliação atuarial (item 2.5 do
PARATU), o parecer atuarial menciona dificuldade na obtenção de dados para a
elaboração

dos

cálculos,

em

contradição

com

as

conclusões

anteriormente

expendidas.
Esclarece o responsável que apesar dos dados aplicados no PARATU serem
referentes ao exercício 2016, o resultado somente foi encaminhado em março de 2017,
quando não mais ocupava cargo de direção no RPPS, impossibilitado, portanto, de
verificação das inconsistências observados.
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Além disso, sustenta que a higidez das informações cadastrais são responsabilidade
da Prefeitura e Câmara Municipal, não havendo como lhe ser imputado exclusivamente
as práticas disfuncionais do sistema.
Identificou-se no item 3.5.1.2 do RT 1115/2017 inconsistência relacionada à avaliação
da base cadastral, abrangendo sua atualização, amplitude e consistência, que deve ser
evidenciada pelo estudo de avaliação atuarial.
Segundo apurou a Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal, o
demonstrativo de resultados da avaliação atuarial (DRAA), com data base em
31/12/2016 e avaliação em 31/12/2016, foi concluído e entregue em março de 2017,
conforme Parecer Atuarial datado de 28 de março de 2017, não possibilitando que o Sr.
Gabriel Santos de Almeida analisasse o resultado do estudo, por não mais ocupar o
cargo de diretor presidente do IPREVI, e assim, opina pela sua exclusão do polo
passivo em relação a este item de irregularidade.
Tenho fixado entendimento quanto a responsabilidade do gestor do RPPS pela
qualidade das informações cadastrais que servem de base ao cálculo atuarial,
entretanto, o ato inquinado está relacionado apenas a divergência no PARATU, e,
nesse ponto, não há como exigir conduta corretiva quando o citado não mais era
responsável pelo RPPS.
Acolho os termos da manifestação técnica na ITC 541/2019 no sentido de afastar a
irregularidade, situação amoldada à hipótese presente no art. 84, inciso I da Lei
Complementar 621/2012, dando-se quitação à responsável de acordo com o art. 85 da
referida lei.
II.4.12. AUSÊNCIA DE PROJEÇÕES ATUARIAIS DISTINTAS PARA CADA
PLANO PREVIDENCIÁRIO POR MEIO DO ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL
(item 3.5.2.1 do RT 1115/2017-7 e item 2.12 da ITC 541/2019). Base Normativa:
art. 53, § 1º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 21, § 3º, incisos I e II,
da Portaria MPS 403/2008; e, Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF (6ª ed.).
Responsável: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
A realização de projeções atuariais anuais destina-se a subsidiar a Política de
Investimentos do RPPS e subsidiar a publicação de demonstrativos exigidos pela LRF.
No âmbito legal, a necessidade da realização dessas avaliações atuariais foi reforçada
com a publicação da LRF, que estabeleceu no seu art. 53, parágrafo 1º, inciso II, que o
Ss/rc

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

Identificador: 98F43-B04B0-4A480

Produzido em fase anterior ao julgamento

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) deverá vir acompanhado de
projeções atuariais do regime próprio dos servidores públicos.
O Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, ao normatizar o Demonstrativo da
Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, estabelece que o
demonstrativo de projeção atuarial do RPPS deverá envolver informações dos
próximos 75 anos.
Entretanto, segundo o item 3.5.2.1 do RT 1115/2017, analise executada no estudo de
avaliação atuarial (DEMAAT), não foi identificada a elaboração de projeção atuarial
relacionada a cada plano previdenciário (Financeiro e Capitalizado) do RPPS, mas
apenas a projeção atuarial única do RPPS, desprovida da segregação de massa do
RPPS.
Esclarece o responsável que apesar dos dados aplicados no PARATU serem
referentes ao exercício 2016, o resultado somente foi encaminhado em março de 2017,
quando não mais ocupava cargo de direção no RPPS, impossibilitado, portanto, de
verificação das inconsistências observados.
Conforme reportado no item anterior, acolho os termos da manifestação técnica na ITC
541/2019 no sentido de afastar a irregularidade, situação amoldada à hipótese
presente no art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação à
responsável de acordo com o art. 85 da referida lei.
II.4.13. INSUFICIÊNCIA DO APORTE DESTINADO À COBERTURA DO DÉFICIT
FINANCEIRO DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (item 3.5.3.1 do RT 1115/2017,
item 2.13 da ITC 541/2019 e item 2.8 da MTD 9/2019). Base Normativa: art. 40 da
Constituição da República; art. 1º e art. 2º, § 1º, da Lei Federal 9.717/1998; art. 69
da LRF; art. 90 da Lei Municipal 1.595/2001 (alterada pela Lei Municipal 1.999/2007)
e, art. 26 da Portaria MPS 403/2008. Responsáveis: Gilson Daniel Batista, prefeito
municipal, e Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
Ao adotar a segregação de massas como forma de equacionamento do déficit atuarial,
o ônus pelo custeio de eventual insuficiência financeira da folha de pagamento dos
benefícios dos participantes do Plano Financeiro foi atribuído ao Município de Viana,
conforme previsão do art. 90 da Lei Municipal 1.595/2001, modificado pela Lei
Municipal 1.999/2007.
No item 3.5.3.1 do RT 1115/2017 foi identificada a não realização de aporte suficiente
para cobertura do déficit no Plano Financeiro do RPPS no exercício 2016, conforme
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demonstrado na tabela a seguir, cobrindo-o com recursos pertencentes as reservas do
Plano Previdenciário:
Descrição

Valores Recebidos

(a) Despesas Previdenciárias empenhadas pelo Plano Financeiro (BALEXO)
(b) Receita arrecadada em contribuições vinculadas ao Plano Financeiro (DEMREC)
(c) Insuficiência financeira do Plano Financeiro = (a) – (b)

(18.549.252,87)
3.908.744,40
(14.640.508,43)

(d) Transferências recebidas como aporte ao Plano Financeiro (BALVER)

13.069.673,72

(e) Déficit da cobertura de insuficiência financeira do Plano Financeiro = (c) + (d)

(1.570.834,71)

Fonte: Demonstrativos BALEXO, BALVER, DEMTRA e DEMREC – PCA/2016.

Alega o Prefeito Municipal que a insuficiência relatada no exercício de 2016 foi
compensada no exercício seguinte, 2017, mediante um repasse total de R$
18.498.123,68, como se observa dos autos da PCA 2017 do IPREVI, tendo em vista
que no exercício de 2016 o repasse total foi de R$ 13.069.673,72.
Ao cotejar as informações obtidas no Relatório Técnico 250/2019, no Processo TC
8992/2018, que trata da PCA 2017 do IPREVI, a SecexPrevidência com aquelas
apresentadas pelo Prefeito de Viana em sede de sustentação oral, destacando o
resultado financeiro positivo de R$1.893.886,71 do Plano Financeiro naquele exercício,
conforme descrito na MTD 9/2019.
Lado outro, diante destas afirmações, restou confirmado que a despeito da obrigação
legal inscrita no art. 90 da Lei Municipal 1.595/2001, o Prefeito de Viana, Gilson Daniel
Batista, deixou de realizar as transferências dos recursos financeiros necessários ao
pagamento do total das despesas previdenciárias empenhadas pelo Plano Financeiro
do IPREVI no exercício 2016, enquanto o responsável pelo IPREVI, Gabriel Santos de
Almeida, diretor presidente, omitiu-se em exigir os recursos financeiros faltantes,
utilizando recursos vinculados ao Plano Previdenciário para cobrir déficit na cobertura
do Plano Financeiro, hipótese vedada pela legislação de regência (art. 1º, inciso III e
art. 2º, § 1º, ambos da Lei 9.717/1998 e art. 21, § 2º da Portaria MPS 403/2008), em
evidente situação de desequilíbrio financeiro no exercício.
As afirmações expressas pelo responsável pelo IPREVI, Gabriel Santos de Almeida,
em suas justificativas permitem inferir sua incompreensão quanto ato inquinado e do
qual fora indiciado, perdendo-se em digressões conceituais acerca dos Planos
Financeiro e Previdenciário e afirmando sua convicção de inexistência de déficit
financeiro no exercício, apesar da confissão do Prefeito Municipal e da confirmação da
reposição dos valores no exercício seguinte.
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No caso do Prefeito de Viana, deve ser aplicado o atenuante por o município ter
efetuado o repasse durante o exercício de 2017 (no exercício seguinte), no montante
de R$ 1.893.886,71, valor este superior ao valor da insuficiência financeira a
descoberto apurado em 2016, R$ 1.570.8,34,71, e, apesar de restar configurada a
irregularidade e a conduta do responsável, entendo que não deva ser aplicada medida
sancionatória, enquadrando tal situação naquela descrita no art. 84, II da Lei
Complementar 621/2012, impondo determinação ao gestor municipal, dando-lhe
quitação.
Nada socorre, entretanto o Diretor Presidente do IPREVI, este responsável por conduta
omissa que acarretou violação ao art. 1º, inciso III e art. 2º, § 1º, ambos da Lei
9.717/1998 e art. 21, § 2º da Portaria MPS 403/2008 e assim sendo, se conformando à
hipótese presente 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.
Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
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. Preliminarmente, MANTER Gabriel Santos de Almeida, Adinalva Maria da Silva
Prates, Vanuza Lovati Poltroniere e Gilson Daniel Batista no polo passivo da
relação processual.
2. ACOLHER as razões de justificativas e afastar as irregularidades nos seguintes
itens e pessoas:
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
(item 3.3.1.1 do RT 1115/2017-7). Responsável: Gilson Daniel Batista, prefeito
municipal.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DEVIDAS PELA UNIDADE GESTORA AO RPPS (item 3.3.2.1.1 do RT 1115/2017).
Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente, e Vanuza Lovati
Poltronieri, secretária municipal de controle e transparência.
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INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS (item 3.3.2.3
do RT 1115/2017-7). Responsável: Adinalva Maria da Silva Prates.
AUSÊNCIA

DE

EVIDENCIAÇÃO

DE

PARCELAMENTOS

DE

CRÉDITOS

PREVIDENCIÁRIOS (item 3.4.1 do RT 1115/2017-7). Responsável: Gabriel Santos
de Almeida, diretor presidente.
DIVERGÊNCIA

NO

REGISTRO

DE

CRÉDITOS

PREVIDENCIÁRIOS

PARCELADOS A RECEBER (item 3.4.3 do RT 1115/2017). Responsáveis: Gabriel
Santos de Almeida, diretor presidente, e Vanuza Lovati Poltronieri, secretária
municipal de controle e transparência.
INCONSISTÊNCIA NO ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL (item 3.5.1.2 do RT
1115/2017-7). Responsável: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
AUSÊNCIA DE PROJEÇÕES ATUARIAIS DISTINTAS PARA CADA PLANO
PREVIDENCIÁRIO POR MEIO DO ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL (item
3.5.2.1 do RT 1115/2017-7). Responsável: Gabriel Santos de Almeida, diretor
presidente.
3. ACOLHER PARCIALMENTE as razões de justificativas, afastar as irregularidades
e manter ressalvas nos seguintes itens e pessoas:
AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS
RECURSOS

E

FINANCEIRO

OBRIGAÇÕES

E

CORRESPONDENTES

PREVIDENCIÁRIO,

ASSIM

AOS

PLANOS

DA

GESTÃO

COMO

ADMINISTRATIVA DO RPPS (item 3.1.2.1 do RT 1115/2017-7). Responsável:
Gabriel Santos de Almeida, Diretor Presidente.
DIVERGÊNCIA

NO

CONTRIBUIÇÕES

REGISTRO

POR

PREVIDENCIÁRIAS

COMPETÊNCIA
(item

3.2.1

DA

do

RT

RECEITA

DE

1115/2017-7).

Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, Diretor Presidente, e Vanuza Lovati
Poltronieri, Secretária Municipal de Controle e Transparência.
AUSÊNCIA

DE

MEDIDAS

PARA

A

COBRANÇA

DE

CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RPPS (item 3.3.1.2 do RT 1115/2017-7).
Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente, e Vanuza Lovati
Poltronieri, secretária municipal de controle e transparência.
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INSUFICIÊNCIA

DO APORTE

DESTINADO À COBERTURA DO DÉFICIT

FINANCEIRO DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (item 3.5.3.1 do RT
1115/2017). Responsável: Gilson Daniel Batista, prefeito municipal.
4. REJEITAR as razões de justificativas, MANTER as irregularidades e DEIXAR DE
APLICAR medidas sancionatória nos seguintes itens e pessoas:
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA PARCELAMENTO DE
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (item 3.4.2 do RT 1115/2017-7). Responsável:
Gilson Daniel Batista, prefeito municipal.
5. REJEITAR as razões de justificativas, MANTER as irregularidades e APLICAR
medidas sancionatória nos seguintes itens e pessoas:
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (item
2.1.1 do RT 1115/2017-7). Responsável: Adinalva Maria da Silva Prates, atual
gestora do Iprevi.
INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS (item 3.3.2.3
do RT 1115/2017-7). Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente
e Vanuza Lovati Poltronieri, secretária municipal de controle e transparência.
INSUFICIÊNCIA DO APORTE DESTINADO À COBERTURA DO DÉFICIT
FINANCEIRO DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (item 3.5.3.1 do RT
1115/2017). Responsável: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
6. JULGAR IRREGULAR a presente Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana- IPREVI referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Gabriel
Santos de Almeida, Diretor Presidente do IPREVI, no que tange ao aspecto
técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso III, alínea “d” da Lei Complementar
621/2012, e do art. 163, inciso IV, do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013)
tendo em vista o reconhecimento de irregularidades acima especificadas.
7. APLICAR multa individual na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a Adinalva
Maria da Silva Prates, com fulcro no art. 135, inciso VIII da Lei Complementar
621/2012 c/c art. 389, inciso VIII do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
8. APLICAR multa individual na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a Gabriel
Santos de Almeida, Diretor Presidente do IPREVI no exercício de 2016 com fulcro
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no art. 135, inciso I da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 389, inciso I do
Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
9. APLICAR multa individual na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a Vanuza
Lovati Poltronieri, Secretária Municipal de Controle e Transparência do Município
de Viana com fulcro no art. 135, inciso II da Lei Complementar 621/2012 c/c art.
389, inciso II do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
10. DETERMINAR:
- Ao atual gestor do IPREVI e ao responsável pela Secretaria Municipal
de Controle Interno e Transparência:
a) Para providenciar a abertura de procedimento administrativo, e se for o
caso, a instauração de Tomada de Contas visando a apuração de
possíveis débitos (pagamento de multas e juros) decorrentes do não
pagamento do montante de R$ 1.642.293,07 pelo Poder Executivo ao
IPREVI, nos moldes da IN 32/2014, comprovando o devido recolhimento
na próxima prestação de contas do RPPS (item II.4.4 deste voto).
b) Diante do não pagamento/repasses das contribuições mensais por parte
do Poder Executivo, estabelecer mecanismos de controle que possam
viabilizar providências de maior impacto (além dos esforços de cobranças
por via administrativa), como representar ao Tribunal de Contas do Estado
ou ao Ministério Público, a fim de evitar que o débito se avulte de tal forma
que enseje parcelamentos, procrastinando o recebimento e concorrendo
para o desequilíbrio financeiro do RPPS (item II.4.5 deste voto).
c) Para realizar atualização da base de dados, contemplando todos os
beneficiários do RPPS, de quaisquer dos poderes, órgãos e entidades,
vinculados ao IPREVI, criando instrumento de controle para que os
poderes, órgão e entidades encaminhem, tempestivamente, sempre que
houver necessidade, informações para a atualização da base de dados,
comprovando os resultados na próxima prestação de contas anual (item
II.4.11 deste voto).
- Ao atual chefe do Poder Executivo.
a) Abstenha-se de firmar parcelamento de débitos previdenciários sem
prévia autorização legislativa (item II.4.9 deste voto).
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b) Adote medidas administrativas a fim de evitar déficit nas transferências
destinadas ao Plano Financeiro (item II.4.13 deste voto).
11. DAR CIÊNCIA do julgamento deste Tribunal de Contas aos interessados e à
Secretaria de Previdência Social vinculada ao Ministério da Fazenda.
12. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto

VOTO VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Município de Viana - IPREVI, referente ao exercício
financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Gabriel Santos de Almeida – Diretor
Presidente.
Na 39ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, ocorrida no dia 13/11/2019, o Conselheiro
Substituto João Luiz Cotta Lovatti, acompanhando parcialmente a Área Técnica e o
Ministério Público de Contas, proferiu proposta de voto na qual sugeriu minuta de
Acórdão, no seguinte sentido:
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 pelo relator, em:
12. Preliminarmente, MANTER Gabriel Santos de Almeida, Adinalva Maria
da Silva Prates, Vanuza Lovati Poltroniere e Gilson Daniel Batista no
polo passivo da relação processual.
13. ACOLHER as razões de justificativas e afastar as irregularidades nos
seguintes itens e pessoas:
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS (item 3.3.1.1 do RT 1115/2017-7). Responsável:
Gilson Daniel Batista, prefeito municipal.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELA UNIDADE GESTORA AO RPPS
(item 3.3.2.1.1 do RT 1115/2017). Responsáveis: Gabriel Santos de
Almeida, diretor presidente, e Vanuza Lovati Poltronieri, secretária
municipal de controle e transparência.
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INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS
(item 3.3.2.3 do RT 1115/2017-7). Responsável: Adinalva Maria da
Silva Prates.
AUSÊNCIA DE EVIDENCIAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS (item 3.4.1 do RT 1115/2017-7).
Responsável: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
DIVERGÊNCIA NO REGISTRO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
PARCELADOS A RECEBER (item 3.4.3 do RT 1115/2017).
Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente, e Vanuza
Lovati Poltronieri, secretária municipal de controle e transparência.
INCONSISTÊNCIA NO ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL (item
3.5.1.2 do RT 1115/2017-7). Responsável: Gabriel Santos de Almeida,
diretor presidente.
AUSÊNCIA DE PROJEÇÕES ATUARIAIS DISTINTAS PARA CADA
PLANO PREVIDENCIÁRIO POR MEIO DO ESTUDO DE AVALIAÇÃO
ATUARIAL (item 3.5.2.1 do RT 1115/2017-7). Responsável: Gabriel
Santos de Almeida, diretor presidente.
14. ACOLHER PARCIALMENTE as razões de justificativas, afastar as
irregularidades e manter ressalvas nos seguintes itens e pessoas:
AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E
CONTÁBIL
DOS
RECURSOS
E
OBRIGAÇÕES
CORRESPONDENTES
AOS
PLANOS
FINANCEIRO
E
PREVIDENCIÁRIO, ASSIM COMO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
DO RPPS (item 3.1.2.1 do RT 1115/2017-7). Responsável: Gabriel
Santos de Almeida, Diretor Presidente.
DIVERGÊNCIA NO REGISTRO POR COMPETÊNCIA DA RECEITA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (item 3.2.1 do RT
1115/2017-7). Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, Diretor
Presidente, e Vanuza Lovati Poltronieri, Secretária Municipal de
Controle e Transparência.
AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RPPS (item 3.3.1.2 do RT
1115/2017-7). Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, diretor
presidente, e Vanuza Lovati Poltronieri, secretária municipal de controle
e transparência.
INSUFICIÊNCIA DO APORTE DESTINADO À COBERTURA DO
DÉFICIT FINANCEIRO DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (item
3.5.3.1 do RT 1115/2017). Responsável: Gilson Daniel Batista, prefeito
municipal.
15. REJEITAR as razões de justificativas, MANTER as irregularidades e
DEIXAR DE APLICAR medidas sancionatória nos seguintes itens e
pessoas:
AUSÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO
LEGISLATIVA
PARA
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (item 3.4.2 do
RT 1115/2017-7). Responsável: Gilson Daniel Batista, prefeito
municipal.
16. REJEITAR as razões de justificativas, MANTER as irregularidades e
APLICAR medidas sancionatória nos seguintes itens e pessoas:
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ENVIO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS (item 2.1.1 do RT 1115/2017-7). Responsável: Adinalva Maria
da Silva Prates, atual gestora do Iprevi.
INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS
(item 3.3.2.3 do RT 1115/2017-7). Responsáveis: Gabriel Santos de
Almeida, diretor presidente e Vanuza Lovati Poltronieri, secretária
municipal de controle e transparência.
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INSUFICIÊNCIA DO APORTE DESTINADO À COBERTURA DO
DÉFICIT FINANCEIRO DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (item
3.5.3.1 do RT 1115/2017). Responsável: Gabriel Santos de Almeida,
diretor presidente.
17. JULGAR IRREGULAR a presente Prestação de Contas Anual do Instituto
de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de VianaIPREVI - referente ao exercício financeiro de 2016, sob a
responsabilidade do Sr. Gabriel Santos de Almeida, Diretor
Presidente do IPREVI, no que tange ao aspecto técnico-contábil, nos
termos do art. 84, inciso III, alínea “d” da Lei Complementar 621/2012, e
do art. 163, inciso IV, do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013)
tendo em vista o reconhecimento de irregularidades acima
especificadas.
18. APLICAR multa individual na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
a Adinalva Maria da Silva Prates, com fulcro no art. 135, inciso VIII da
Lei Complementar 621/2012 c/c art. 389, inciso VIII do Regimento
Interno (Resolução TC 261/2013).
19. APLICAR multa individual na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a
Gabriel Santos de Almeida, Diretor Presidente do IPREVI no exercício
de 2016 com fulcro no art. 135, inciso I da Lei Complementar 621/2012
c/c art. 389, inciso I do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
20. APLICAR multa individual na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
a Vanuza Lovati Poltronieri, Secretária Municipal de Controle e
Transparência do Município de Viana com fulcro no art. 135, inciso II da
Lei Complementar 621/2012 c/c art. 389, inciso II do Regimento Interno
(Resolução TC 261/2013).
21. DETERMINAR:

- Ao atual gestor do IPREVI e ao responsável pela
Secretaria
Municipal
de
Controle
Interno
e
Transparência:
d) Para providenciar a abertura de procedimento administrativo,
e se for o caso, a instauração de Tomada de Contas
visando a apuração de possíveis débitos (pagamento de
multas e juros) decorrentes do não pagamento do montante
de R$ 1.642.293,07 pelo Poder Executivo ao IPREVI, nos
moldes da IN 32/2014, comprovando o devido recolhimento
na próxima prestação de contas do RPPS (item II.4.4 deste
voto).
e) Diante do não pagamento/repasses das contribuições
mensais por parte do Poder Executivo, estabelecer
mecanismos de controle que possam viabilizar providências
de maior impacto (além dos esforços de cobranças por via
administrativa), como representar ao Tribunal de Contas do
Estado ou ao Ministério Público, a fim de evitar que o débito
se avulte de tal forma que enseje parcelamentos,
procrastinando o recebimento e concorrendo para o
desequilíbrio financeiro do RPPS (item II.4.5 deste voto).
f) Para realizar atualização da base de dados, contemplando
todos os beneficiários do RPPS, de quaisquer dos poderes,
órgãos e entidades, vinculados ao IPREVI, criando
instrumento de controle para que os poderes, órgão e
entidades encaminhem, tempestivamente, sempre que
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houver necessidade, informações para a atualização da
base de dados, comprovando os resultados na próxima
prestação de contas anual (item II.4.11 deste voto).
- Ao atual chefe do Poder Executivo.

c) Abstenha-se
de
firmar
parcelamento
de
débitos
previdenciários sem prévia autorização legislativa (item
II.4.9 deste voto).
d) Adote medidas administrativas a fim de evitar déficit nas
transferências destinadas ao Plano Financeiro (item II.4.13
deste voto).
22. DAR CIÊNCIA do julgamento deste Tribunal de Contas aos
interessados e à Secretaria de Previdência Social vinculada ao
Ministério da Fazenda.
23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

Após a apresentação do respeitável voto proferido pelo RELATOR, com o intuito de me
inteirar de modo mais minucioso acerca dos fatos narrados no processo em tela.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1.

DOS RESPONSÁVEIS PELA PRÁTICA INFRACIONAL

Quanto ao cabimento do arrolamento no polo passivo dos presentes autos do Prefeito
Municipal, tendo em vista que a responsabilidade pelo equilíbrio financeiro e atuarial
dos Regimes Próprios de Previdência é dos entes1, nos termos do caput do art. 40
da Constituição Federal, do art. 1° da Lei Federal 9.717/1998 e do art. 69 da Lei de
Responsabilidade Fiscal,

acompanho integralmente a área técnica bem como o

Relator para MANTER Gilson Daniel Batista, Prefeito Municipal no polo passivo da
relação processual, juntamente com Gabriel Santos de Almeida, Diretor Presidente do
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Viana – IPREVI no
exercício financeiro de 2016 e Adinalva Maria da Silva Prates, atual Diretora Presidente
PREVI.
No que tange a responsabilização da Secretária Municipal de Controle e Transparência
de Viana, citada em relação as irregularidades nos itens 2.3, 2.5 e 2.6, divirjo do relator
e acompanho o entendimento do corpo técnico pela exclusão da responsabilidade.

1

O art. 2º, I da LRF define ente conforme segue:
Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município;
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Explico:
Chamada aos autos a Sra. Vanusa alegou em sede preliminar que “apenas passou a
responder pelo órgão de controle interno do município de Viana em janeiro de 2017,
não sendo a responsável pelos atos praticados ou não no exercicio de 2016 perante tal
secretaria”. O corpo técnico (ITC 541/2019) assim se pronunciou:
No caso em análise, porém, verificou-se que o parecer do controle interno do
órgão não 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 secretária municipal
de controle e transparência de Viana 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 danos ao erário.
Por esta razão, não se justifica sua manutenção como responsável neste caso
concreto, sugerindo a exclusão dos controladores gerais do polo passivo
da presente prestação de contas em relação aos itens 2.3 e 2.5, nos termos
do art. 485, IV, do CPC e art. 70, da Lei Orgânica do TCEES.

O Relator discordou do entendimento técnico por entender que “a par de não exercer
função de gestão na autarquia municipal, 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 c/c art. 17, IV, ambos do
Regimento Interno” e que as atribuições conferidas ao Controle Interno 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.
É bem verdade que nos termos do artigo 74, § 1°, c/c artigo 75, ambos da Constituição
Federal, bem como do artigo 76, § 1°, da Constituição Estadual e do artigo 44 da Lei
Complementar Estadual n° 621/2012, os responsáveis pelo controle interno, ao
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela dará ciência de
imediato ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sob pena de
responsabilidade solidária, devendo ainda ser indicadas

as providencias adotadas

para I - corrigir a irregularidade ou a ilegalidade apurada; II - ressarcir o eventual dano
causado ao erário; III - evitar ocorrências semelhantes.
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Todavia, tenho plena convicção que o exercício do controle por si só não resulta em
“tomar conhecimento de toda e quaisquer irregularidades e/ou ilegalidades”, vez que o
exercício do controle quer seja interno, quer seja externo, não é exaustivo e muitas
vezes trabalha por amostragem e elegendo pontos de controle. Assim, contrário ao que
entende o corpo técnico, não creio que o fato de não atestar ter realizado todos os
procedimentos previstos no relatório implique em falta de zelo no exercício de
suas atividades”, antes apenas indica que alguma seletividade existe na
determinação dos pontos de controle.
Desta forma, ao se observar o relatório de controle interno (RELUCI, peça eletrônica
47) verifica-se que não figuram como procedimentos de controle adotados no exercício
de 2016 a regularidade das contribuições previdenciárias tampouco os atos de gestão
relacionados a pessoal. Também, embora a avaliação da obediência às normas
brasileiras de contabilidade seja procedimento de controle adotado no exercício, não é
possível

concluir

que

o

Controle

Interno

tomou

conhecimento

de

qualquer

irregularidade em tais registros. Considero ainda que não há elementos no Relatório
Técnico 115/2017 ou na Instrução Técnica Inicial que indiquem o conhecimento prévio
pelo controle interno das irregularidades ali aventadas.
Neste sentido, relembro que a responsabilização do responsável pelo controle Interno
em razão da não comunicação ao Tribunal de Contas de irregularidades detectadas em
seu trabalho de auditoria é tema já enfrentado por esta Corte em datas pretéritas,
quando este Tribunal chamou para integrar o polo passivo de um processo de Contas 2
o então Auditor Geral do Estado do Espírito Santo, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo,

hoje Conselheiro desta Corte de Contas. Naquela ocasião, acolhendo os

argumentos do então Auditor Geral do Estado, foi reconhecida a ilegitimidade passiva
do Auditor Geral, como se verifica no Acórdão 631/2007- Processo TC 1575/2006 e
Acórdão 172/2009 – Processo TC 1509/2006.
Assim, por todas essas razões, no presente caso concreto, divirjo do nobre Relator e,
ainda que por razões diversas, acompanho a área técnica para acolher a
ilegitimidade passiva com a consequente extinção do processo em relação a Sra.
Vanusa Lovati Poltronieri.
2.2.

DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE

2

À época a Prestação de Contas Anual tramitava em conjunto com a Auditoria Ordinária do Exercício de referência
da PCA.
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Em relação aos indícios de irregularidades ressalto que sou pelo afastamento do polo
passivo da Sra. Vanusa Lovati Poltroniere. Assim, em relação aos demais gestores,
acompanho integralmente o relator quanto aos seguintes pontos:
ACOLHER as razões de justificativas e afastar as irregularidades nos seguintes itens e
pessoas:
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (item 3.3.1.1
do RT 1115/2017-7). Responsável: Gilson Daniel Batista, prefeito municipal.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS
PELA UNIDADE GESTORA AO RPPS (item 3.3.2.1.1 do RT 1115/2017). Responsáveis:
Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS (item 3.3.2.3 do RT
1115/2017-7). Responsável: Adinalva Maria da Silva Prates
AUSÊNCIA
DE
EVIDENCIAÇÃO
DE
PARCELAMENTOS
DE
CRÉDITOS
PREVIDENCIÁRIOS (item 3.4.1 do RT 1115/2017-7). Responsável: Gabriel Santos de
Almeida, diretor presidente.
DIVERGÊNCIA NO REGISTRO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS P ARCELADOS A
RECEBER (item 3.4.3 do RT 1115/2017). Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, diretor
presidente.
INCONSISTÊNCIA NO ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL (item 3.5.1.2 do RT
1115/2017-7). Responsável: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
AUSÊNCIA
DE
PROJEÇÕES
ATUARIAIS DISTINTAS PARA CADA PLANO
PREVIDENCIÁRIO POR MEIO DO ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL (item 3.5.2.1 do
RT 1115/2017-7). Responsável: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
ACOLHER PARCIALMENTE as razões de justificativas, afastar as irregularidades e
manter ressalvas nos seguintes itens e pessoas:
AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS
RECURSOS E OBRIGAÇÕES CORRESPONDENTES AOS PLANOS FINANCEIRO E
PREVIDENCIÁRIO, ASSIM COMO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS (item 3.1.2.1
do RT 1115/2017-7). Responsável: Gabriel Santos de Almeida, Diretor Presidente.
DIVERGÊNCIA NO REGISTRO POR COMPETÊNCIA DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS (item 3.2.1 do RT 1115/2017-7). Responsáveis: Gabriel Santos de
Almeida, Diretor Presidente.
AUSÊNCIA
DE
MEDIDAS
PARA
A
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RPPS (item 3.3.1.2 do RT 1115/2017-7). Responsáveis:
Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
INSUFICIÊNCIA DO APORTE DESTINADO À COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO
DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (item 3.5.3.1 do RT 1115/2017). Responsável: Gilson
Daniel Batista, prefeito municipal.
REJEITAR as razões de justificativas, MANTER as irregularidades e DEIXAR DE APLICAR
medidas sancionatória nos seguintes itens e pessoas:
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (item 3.4.2 do RT 1115/2017-7). Responsável: Gilson Daniel Batista,
prefeito municipal.

Divirjo quanto aos seguintes pontos:

2.3.

INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Ss/rc
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(item 2.1.1 do RT 1115/2017-7 e item II.4.1 do Voto do Relator 5400/2019).
Responsável: Adinalva Maria da Silva Prates, atual gestora do Iprevi.
O RT apurou que a prestação de contas do Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Viana foi entregue em 27/07/2017, não
observando, portanto, o prazo regimental. Considerando as informações trazidas pela
gestora responsável pelo encaminhamento das contas, especialmente em relação às
dificuldades encontradas e ao esforço para sanear a ponto de viabilizar o
encaminhamento da PCA/2016 de forma definitiva para este Tribunal de Contas, a ITC
concluiu pela manutenção da irregularidade.
Em sustentação oral a defesa alegou que a Sra. Adinalva Maria da Silva Prates foi
nomeada Diretora Presidente do IPREVI em 06/02/2017, data que coincidiu com o
início da greve da Policia Militar do Estado que durou 21 dias, e que durante esse
período não conseguiu exercer suas funções, seja por não conseguir se locomover até
o IPREVI, seja pela ausência dos funcionários no período e que finda a greve motivos
administrativo/operacionais do Fundo impediram do cumprimento do prazo. Alega
problemas com a empresa que fornece software de contabilidade, que a PCA não foi
homologada devido às inúmeras inconsistências, mas que foram presentadas
justificativas no processo TC 12246/2017 e que não houve qualquer prejuízo ao erário
municipal, tendo esse Tribunal analisado a PCA do IPREVI do ano de 2016, mesmo
com o envio extemporâneo.
Por fim, suscitou o Acórdão TC 1720/2018 – Segunda Câmara e o Acórdão TC
008/2016 – Plenário nos quais essa Egrégia Corte de Contas decidiu no sentido de
tornar insubsistente a multa em razão de atraso de prestação de contas.
O corpo técnico, após análise dos argumentos trazidos pela defesa por meio da
Manifestação Técnica 009/2019, opinou por manter a irregularidade, sem a
aplicação da penalidade de multa.
Contrário ao opinamento técnico o relator concluiu pela manutenção da irregularidade
com aplicação de penalidade.
Pois bem.
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Voto em harmonia com meu entendimento já expresso em diversos votos 3, divirjo do
relator e acolho o posicionamento do Corpo Técnico desta Corte de Contas transcrito
na Manifestação Técnica 009/2019 para “considerar que a jurisprudência deste
Tribunal se aplica no caso concreto, na medida em que a gestora cumpriu o dever de
prestar contas, considerando ainda as dificuldades relatadas em sua defesa nos
primeiros meses de seu mandato à frente do IPREVI, mantenho a irregularidade, sem
a aplicação da penalidade de multa à gestora pelo envio fora do prazo dos
documentos e informações da prestação de contas do exercício de 2016.
2.4.

INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS (item

3.3.2.3 do RT 1115/2017-7 e item II.4.7 do Voto do Relator 5400/2019)). Responsáveis:
Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
Em análise ao resumo anual da folha de pagamentos do RPPS (RT 1115/2017), o corpo técnico
identificou a existência de inconsistências em suas informações, especificamente com relação à
divergência entre o valor informado em vantagens nas folhas de pagamentos (FOLRPP/FOLRPG) e o
valor da execução orçamentária da despesa com pessoal e encargos (BALEXO), no total de R$
183.126,42,

assim como nas informações de quantitativo de servidores (FOLRPP) que informou 58

servidores vinculados ao Fundo Financeiro e 23 servidores vinculados ao Fundo Previdenciário, para o
mês de dezembro de 2016. Porém, o demonstrativo da avaliação atuarial (DEMAAT) encaminhado na
prestação de contas/2016, anotou quantitativos de 988 servidores ativos, 541 aposentados e 71
pensionistas.
Citado o responsável alegou que a divergência entre os relatórios contábeis e o resumo da folha de
pagamento deve-se a retenção, pelos órgãos da administração direta e indireta do município de Viana,
das verbas relativas ao salário maternidade e salário família, nos seguintes termos:
[...]
Assim, esclarecemos que os benefícios previdenciários [...] são pagos
diretamente aos servidores ativos pelos seus empregadores (Câmara Municipal
de Viana e Prefeitura Municipal de Viana).
Por sua vez, ao repassar as contribuições previdenciárias devidas ao IPREVI, a
Câmara e a Prefeitura Municipal descontam do repasse das contribuições
previdenciárias (da parte patronal) os valores pagos antecipadamente aos
servidores, relativo ao salário família e salário maternidade
[...]
Dessa forma, os valores dos benefícios de salário família e salário maternidade
no total de R$ 180.495,82 (empenhados) não foram gerados pelo setor de
Recursos
Humanos
do
IPREVI em
sua
folha
de
pagamento
(FOLRPP/FOLRGP) [...].

3

Acórdão TC 1872019-6-Segunda Câmara (TC 3608/2018); Acórdão TC 252/2019-Plenário (TC 12986/2015);
Parecer Prévio TC 125/2018 Segunda Câmara (TC 3650/2017) e Parecer Prévio TC 57/2018 Segunda Câmara (TC
5164/2018)
Ss/rc

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

Identificador: 98F43-B04B0-4A480

Produzido em fase anterior ao julgamento

Alega ainda que a real divergência é no valor de R$ 2.630,60 que representa 0,01% da divergência
inicialmente apontada.
Aduz que em relação ao quantitativo de servidores informados no arquivo FOLRPP para o mês de
dezembro, por um equívoco na geração do arquivo, só foram informados os quantitativos para os quais
existiam a incidência de contribuições previdenciária e que em 2016 os dados foram informados
corretamente.
Em sede de análise conclusiva (ITC 541/2019) o corpo técnico refut ou os argumentos de defesa nos
seguintes termos
Analisando o balancete contábil de verificação, nas rubricas apropriadas para o
lançamento das despesas com salário maternidade e salário-família, constatouse os registros de R$ 96.516,95, referentes ao pagamento salário maternidade
e R$ 16.223,11, referentes ao pagamento de salário-família, totalizando R$
113.195,60.

Consolidando as informações prestadas, conclui-se que as justificativas não
são suficientes para sanear a referida irregularidade , visto que a diferença
apontada pelo Relatório Técnico totaliza R$ $ 183.126,42, o gestor comprovou,
por meio da listagem de empenho, valor empenhado, liquidado e pago de R$
142.901,28, enquanto no demonstrativo contábil de verificação, nas variações
patrimoniais diminutivas (VPD), o total evidenciado é de R$ 113.195,60.
Quanto ao quantitativo informado no FOLRPP, o gestor admite o equívoco,
afirmando que teria sido informado o quantitativo daqueles para os quais
existiam a incidência de contribuição previdenciária.
Quanto ao quantitativo de servidores informados
mês de dezembro de 2016, por um equívoco de
arquivo só foram informados os quantitativos
incidência contribuições previdenciárias, ou seja,
financeiro e 23 para o fundo previdenciários [...]

no arquivo FOLRPP para o
interpretação na geração do
para os quais existiam a
58 servidores para o fundo

A Sra. Adinalva Maria da Silva Prates, atual diretora presidente do Iprevi, foi
citada para responder sobre “inconsistências na gestão das folhas de
pagamentos do exercício de 2016”, lembrando que a gestora foi nomeada pela
portaria 294/2017, em 06/02/2017, sendo nestes autos somente responsável
pelo envio da PCA/2016, por este motivo, sugere-se sua exclusão de sua
responsabilidade com relação a este item.

Em sede de sustentação oral o defendente trouxe as seguintes alegações:
... esse indicativo de irregularidade não pode prosperar, vez que, na análise
técnica conclusiva, a área técnica diverge dos documentos e de cálculos
utilizados na análise técnica inicial e que foi base para citação
deste defendente. Quando do recebimento da citação do referido processo, a
ITI indicou a existência de uma diferença no valor de R$ 183.126,42 entre os
valores informados nos arquivos FOLRPP e FOLRGP e os valores informados
no balancete de execução orçamentária, BALEXO. Contudo, cabe esclarecer
que, naquela oportunidade, a ITI comparou
os valores informados nos
arquivos
de
folha de pagamentos com os valores empenhados no
BALEXO.
Assim, este
defendente
tratou
de explicar a divergência
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com base nos valores empenhados no exercício, no qual foi motivo da
divergência existente era, de apenas e tão somente, R$ 2.630,60,
representando um percentual de 0,01%, comparado aos valores informados no
arquivo de folha de pagamento. De forma equivocada, na ITC, a área técnica
utilizou, para manutenção da irregularidade, o balancete contábil de verificação,
utilizando contas do grupo 3, variações patrimoniais diminutivas –VPD, valores
efetivamente liquidados, enquanto da ITI, utilizou valores empenhados. De
qualquer sorte, podemos então refazer os cálculos que a área técnica poderia
ter utilizado na ITI, senão vejamos: valores informados nos arquivos FOLRPP e
FOLRGP
equivalem
a
R$ 19.504.343,48; valores liquidados no
BALEXO, R$ 19.617.969,90; ou seja, dá uma diferença apurada de R$
113.626,42. Para resposta da divergência iremos utilizar os valores
encontrados pela própria área técnica no qual indicou que foram lançados
em VPD o valor total de R$ 113.195,60 relativo a salário família e
salário maternidade, onde o que restou é uma divergência praticamente
nula, de R$ 430,82, num universo de R$ 19.504.343,48, informados nos
arquivos FOLRPP e FOLRGP, que não causa prejuízo algum para
análise dos dados de folha de pagamento. A mesma situação aconteceu
no Instituto, na apreciação de Pedro Canário, no Acórdão TC-177/2019, onde
manteve a irregularidade, porém, sem o condão de macular as contas.

Debruçando-se sobre a sustentação oral o corpo técnico assim se manifestou (Manifestação Técnica
009/2019):

O gestor trouxe os mesmos argumentos apresentados em sua defesa anterior.
Quanto a justificativa de erro na apuração da área técnica em função de
se considerar os valores empenhados e não liquidados, cabe esclarecer
que o registro da despesa orçamentária se faz no momento do seu
empenho, segundo a Lei 4.320/64, motivo pelo qual deve-se considerar essa
fase da despesa pública no demonstrativo BALEXO.
Assim, importante trazer a conclusão manifesta na ITC em relação ao item:
Consolidando as informações prestadas, conclui -se que as
justificativas não são suficientes para sanear a referida
irregularidade, visto que a diferença apontada pelo Relatório Técnico
totaliza R$ $ 183.126,42, o gestor comprovou, por meio da listagem de
empenho, valor empenhado, liquidado e pago de R$ 142.901,28,
enquanto no demonstrativo contábil de verificação, nas variações
patrimoniais diminutivas (VPD), o total evidenciado é de R$ 113.195,60.

Como pode se ver, a ITC já havia considerado as informações trazidas pelo
gestor. Considerando que não há nenhuma informação ou documento novo
capaz de afastar o apontamento, opina-se pela manutenção da
irregularidade

O Relator acompanhou a

opinião

técnica e entendeu pela manutenção da

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 I e II, da referida
lei c/com o art. 389, inciso II, do Regimento Interno.
Pois bem.
Peço vênias para divergir primeiramente porque entendo assistir razão ao responsável
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quando afirma que foi citado para justificar divergência no valor de R$ 183.126,42 entre
os valores informados nos arquivos FOLRPP e FOLRGP e os valores informados no
balancete de execução orçamentária, BALEXO, tendo como base os valores
empenhados, como se verifica no quadro a seguir:
Projeto/Atividade

empenho

2.500
0.530
0.531
0.541
0.540
Subtotal
(-) Obrigações Patronais
(a) TOTAL
(b) (-) Valor demonstrado nos arquivos de folha de
pagamento
Divergência (a-b)

312.314,08
674.393,22
17.874.859,65
208.429,90
632.702,30
19.702.699,15
15.229,25
19.687.469,90
19.504.343,48
183.126,42

Para justificar a divergência o responsável trouxe aos autos relatório contábil de
empenho, liquidação e pagamento (peça complementar 115) que demonstra que o total
empenhado no exercício foi de R$ 180.495,82 (Vr. Empenhado – Vr. Emp. Anulado),
destes foram liquidados e pagos o montante de R$ 142.901,28.
Em suas alegações iniciais o gestor informa e comprova que o valor de R$
180.495,852 se refere a auxílios (salário maternidade e salário família) os valores dos
benefícios de salário família e salário maternidade, no total de R$ 180:495,82
(empenhados) cuja operacionalização pelo município implica na não geração dos
mesmos “pelo setor de Recursos do IPREVI em sua folha de pagamento
(FOLRPP/FOLRGP). O IPREVI apenas empenha, liquida e paga estes valores, mas os
mesmos são gerados na folha de pagamento dos demais empregadores (Câmara
Municipal e Prefeitura Municipal).
Clareza hialina na justificativa, que a meu ver não pode ser desprezada.
A meu entender a ITC traz à tona uma nova divergência, a saber: a divergência entre
o total liquidado e pago referente a salario maternidade, apontada no relatório de
empenho trazido pela defesa e o balancete contábil de verificação (BALVER), razão
pela qual, embora tenham sido apresentadas justificativas na sustentação oral,
entendo que este novo apontamento não deva prosperar sob pena de se ferir ao
contraditório e à ampla defesa.
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Retornando ao apontamento inicial de divergência entre a folha de pagamento e os
valores empenhados à conta de vantagens no Balancete da Despesa Orçamentária
(BALEXO) no montante de R$ 183.126,42 o responsável justificou que o montante de
R$ $ 180:495,82 não é gerado pela folha de pagamento do IPREVI, restando sem
justificativa o total de R$ 2.630,60.
Contudo, há que se mensurar a interferência de tal distorção na formação de opinião
sobre a capacidade de gestão da folha de pagamento do Instituto. Ou seja, a
materialidade da mesma.
O Manual de Auditoria Financeira do TCU4 assim define materialidade:

A materialidade é definida como a maior distorção, dentro de uma pulação, que
o auditor está disposto a aceitar (distorção tolerável), levando em conta as
necessidades de informação dos usuários previstos. Representa, pois, a
magnitude (ou o tamanho) de uma distorção, incluindo omissão, de um item
(informação) em uma demonstração financeira que e à luz das circunstâncias,
individualmente ou de maneira agregada, pode influenciar as decisões
econômicas dos usuários das informações (GAO, 2008)

Ora, a divergência total apontada foi de R$ 183.126,42, assim como alegado pela defesa, o valor não
explicado nestes autos R$ 2.630,60, representa 1,44% da divergência apontada. Ademais o valor não
justificado representa 0,01% do valor da folha gerada pelo IPREVI. Diante disto, acolho parcialmente a
alegações de defesa e entendo não se tratar de uma distorção que pode influenciar as decisões dos
usuários da informação contábil do Instituto e por isso, também não pode macular as contas do gestor
neste exercício. Mas deve ser objeto de correção pela atual gestão, caso ainda permaneça.
Ante o exposto, divergindo parcialmente do relator, mantenho a impropriedade tratada neste item
em relação ao Sr. Gabriel Santos de Almeida , Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social
dos Servidores do Município de Viana – IPREVI, amoldada, no entanto, 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.
Em relação à Sra. Adinalva Maria da Silva Prates, acompanho o Relator e afasto a imputação da
presente irregularidade, pelas mesmas razões fáticas e de direito.

2.5.

INSUFICIÊNCIA DO APORTE DESTINADO À COBERTURA DO DÉFICIT

FINANCEIRO DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (item 3.5.3.1 do RT 1115/2017 e
item II.4.13 do Voto do Relator 5400/2019)). Responsável:

Gilson Daniel Batista,

4

Tribunal de Contas da União. Manual de Auditoria Financeira. 2015. Disponível em:
<http://portal.tcu.g ov.br/ bi blioteca-digital/ manual-de-auditori a-financeira.htm>
Ss/rc

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

Identificador: 98F43-B04B0-4A480

Produzido em fase anterior ao julgamento

prefeito municipal, e Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
O Relatório Técnico 1115/2017 apontou que ao analisar a cobertura do déficit
financeiro do Plano Financeiro verificou que a transferência financeira realizada pelo
Tesouro municipal foi insuficiente para arcar com a diferença entre o total das receitas
e despesas previdenciárias, ficando a descoberto o montante de R$ 1.570.8,34,71.
Citados, os Senhores. Gabriel Santos de Almeida – Diretor Presidente do IPREVI e o
Sr. Gilson Daniel – Prefeito Municipal, em suas alegações iniciais afirmam que o plano
de amortização de déficit só é possível no plano previdenciário, que o plano financeiro
nunca terá déficit. O Sr. Gabriel Santos de Almeida afirmo ainda que realizou inúmeras
cobranças ao Chefe do Executivo referente as contribuições previdenciárias.
Em sede de ITC 541/2019 o corpo técnico refutou as alegações apresentados pela
defendente argumentando que demonstram “em suas palavras pequena confusão
entre déficit financeiro e déficit atuarial”. Assim, o corpo técnico apresentou os
conceitos trazidos pelos Portaria nº 464/2018 e concluiu:
[...]
Revistos os conceitos, constatou-se que o ente deixou de repassar ao Plano
Financeiro a importância de R$ 1.570.834,71 para cobrir seus gastos,
absorvendo valores pertencentes as reservas do Plano Previdenciário.
Diante do exposto, e considerando que as justificativas não foram suficientes
para sanear o presente indicativo de irregularidade, sugere-se a sua
manutenção contra os senhores Gabriel Santos de Almeida e Gilson Daniel
Batista, gestor e prefeito municipal, respectivamente.
Considerando o que dispõe o art. 40 da Constituição Brasileira, o art. 69 da Lei
de Responsabilidade Fiscal – LRF e o art. 26 da Portaria MPS 403/2008, que
primam pela preservação do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS, sugerese expedir determinação ao atual chefe do Poder Executivo, recompor os
ativos do Iprevi, com repasse complementar de R$ 1.570.834,71, acrescidos de
juros e multa, para compensar a insuficiência financeira apurada neste item.
E, ainda, deixar de transferir aporte financeiro em sua totalidade para o Plano
Financeiro é irregularidade de natureza grave , por comprometer o equilíbrio
financeiro e atuarial do Plano Previdenciário, consequentemente do RPPS,
inviabilizar futuras administrações, deixando de atender aos anseios dos
beneficiários, sugere-se aplicação de multa ao Sr. Gilson Daniel Batista,
prefeito municipal, na forma do inciso II do art. 389 do Regimento Interno do
TCEES.

Em sua sustentação oral o Sr. Gabriel Santos de Almeida alegou que
“O entendimento da área técnica desta Corte de Contas está equivocado, eis
que o Plano Financeiro não tem amortização de déficit, que os valores
arrecadados são insuficientes, já que desde sua concepção ficou clara que as
insuficiências serão aportadas
exclusivamente
pelo
ente
federativo, o
que a Prefeitura Municipal vem realizando mensalmente. Tanto é que a
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folha de pagamento está devidamente em dia (...)
o
Plano financeiro,
sistema estruturado somente no caso de segregação da massa, onde as
contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e
inativos e pelos pensionistas vinculados são fixadas sem objetivo de
acumulação de recursos, sendo às insuficiências aportadas pelo ente
federativo, admitida a constituição de fundo financeiro. (...)”

Por sua vez o Sr. Gilson Daniel, por seu representante legal em sustentação oral
sustentou o que segue:
[...] por último, a irregularidade suscitada pela área técnica é porque constatouse uma insuficiência na ordem de R$ 1.570.834,71 de valores que não teriam
sido aportados, destinados à cobertura do déficit financeiro. Estamos
demonstrando aqui que essa insuficiência relatada, no ano de 2016, foi
compensada no ano de 2017, mediante um repasse total no importe
de
R$ 18.498.123,68. Mostrando isso claramente na PCA de 2017 do
Instituto de Previdência. Tendo em vista que no ano de 2016, o repasse foi no
importe de R$ 13.069.673,72. São essas as razões, senhor conselheiro relator,
que estamos trazendo este memorial, no sentido de contribuir para o
esclarecimento desses apontamentos suscitados pela área técnica. Mas aqui
fazendo uma ponderação final no que diz respeito ao senhor Gilson
Daniel, porque entendemos que as irregularidades aqui tratadas, mesmo
se forem consideradas como irregularidades capazes de gerar algum
prejuízo –que entendemos que não houve nenhum prejuízo, porque, como
falei, o aporte que poderia ser alegado algum prejuízo ao Instituto de
Previdência foi compensado –não há o que se falar em uma sanção
imposta ao senhor prefeito. Aqui entendemos que, no pior dos cenários,
seria o caso de expedir recomendações .

Ao analisar as alegações por ocasião da sustentação oral a área técnica assim se
manifestou:
Em relação às justificativas apresentadas pelo Prefeito, ao se analisar o RT
250/2019 constantes no Processo TC 8992/2018 (PCA do IPREVI ex. 2017),
verifica-se um resultado financeiro positivo de R$ 1.893.886,71 do Fundo
Financeiro naquele exercício, gerado pela diferença entre as receitas e
despesas, como pode ser visto na tabela 07 do item 4.1 do RT.
Nessa mesma tabela, é possível ver o valor de R$ 18.498.123,68 repassado
em 2017 para cobertura das insuficiências financeiras daquele Fundo,
ratificando as informações prestadas pelo gestor. Assim, percebe-se que o
município realizou um repasse a maior do que as necessidades de cobertura
daquele fundo.
Contudo, conforme informado na ITC 541/2019, as insuficiências financeiras do
Fundo Financeiro foram cobertas por recursos do Fundo Previdenciário,
gerando transferência de recursos entre os planos, o que é vedado pela
legislação previdenciária.
A boa prática determina que à medida em que forem apuradas as
necessidades de cobertura do FF, caberia o repasse das insuficiências por
parte do ente antes que de fato ocorra a utilização indevida dos recursos do
fundo previdenciário, considerando que o município é o responsável pela
manutenção do equilíbrio financeiro do regime.
A irregularidade se baseia na insuficiência do aporte destinado à cobertura do
déficit financeiro do plano financeiro do RPPS no exercício de 2016, o que de
fato foi comprovado. A prestação de contas é anual, nela devendo avaliar o
cumprimento dos mandamentos constitucionais, legais e regulamentares
naquele exercício, motivo pelo qual a irregularidade deve ser mantida.
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Apesar de o município ter efetuado o repasse durante o exercício de 2017 (no
exercício seguinte), no montante de R$ 1.893.886,71, valor este superior ao
valor da insuficiência financeira a descoberto apurado em 2016 (R$
1.570.8,34,71), cabe esclarecer que o próprio ente deu origem ao desequilíbrio
financeiro no IPREVI, corroborando na utilização indevida de recursos do fundo
previdenciário para cobrir o rombo no fundo financeiro. Além do mais, o próprio
município foi onerado indevidamente tendo em vista o repasse ter sido
realizado a maior em 2017, provavelmente em função dos acréscimos dos
encargos financeiros decorrentes da ausência de repasse no exercício de
2016.
Em relação à responsabilização do Diretor Presidente do IPREVI à época, Sr.
Gabriel Santos de Almeida, não foram trazidos nenhuma informação ou
documento que já não haviam sido analisados na ITC 541/2019. O gestor
novamente afirmou a temporalidade dos repasses ao Fundo Financeiro, não
havendo, segundo ele, que se falar em insuficiência financeira daquele fundo.
Conforme visto, a insuficiência financeira foi devidamente comprovada, com o
reflexo na utilização de recursos do fundo previdenciário, e, portanto, caberia
ao gestor adotar todas as medidas necessárias a fim de possibilitar o repasse
tempestivo do aporte ao fundo financeiro, resguardando a integridade dos
recursos do fundo previdenciário.
Diante de todo o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade , com
as mesmas propostas de encaminhamento exaradas na ITC.

O nobre relator por sua vez ao se debruçar sobre este indicativo, assim se pronunciou:
Ao cotejar as informações obtidas no Relatório Técnico 250/2019, no Processo
TC 8992/2018, que trata da PCA 2017 do IPREVI, a SecexPrevidência com
aquelas apresentadas pelo Prefeito de Viana em sede de sustentação oral,
destacando o resultado financeiro positivo de R$1.893.886,71 do Plano
Financeiro naquele exercício, conforme descrito na MTD 9/2019.
Lado outro, diante destas afirmações, restou confirmado que a despeito da
obrigação legal inscrita no art. 90 da Lei Municipal 1.595/2001, o Prefeito de
Viana, Gilson Daniel Batista, deixou de realizar as transferências dos recursos
financeiros necessários ao pagamento do total das despesas previdenciárias
empenhadas pelo Plano Financeiro do IPREVI no exercício 2016, enquanto o
responsável pelo IPREVI, Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente, omitiuse em exigir os recursos financeiros faltantes, utilizando recursos vinculados ao
Plano Previdenciário para cobrir déficit na cobertura do Plano Financeiro,
hipótese vedada pela legislação de regência (art. 1º, inciso III e art. 2º, § 1º,
ambos da Lei 9.717/1998 e art. 21, § 2º da Portaria MPS 403/2008), em
evidente situação de desequilíbrio financeiro no exercício.
As afirmações expressas pelo responsável pelo IPREVI, Gabriel Santos de
Almeida, em suas justificativas permitem inferir sua incompreensão quanto ato
inquinado e do qual fora indiciado, perdendo-se em digressões conceituais
acerca dos Planos Financeiro e Previdenciário e afirmando sua convicção de
inexistência de déficit financeiro no exercício, apesar da confissão do Prefeito
Municipal e da confirmação da reposição dos valores no exercício seguinte.
No caso do Prefeito de Viana, deve ser aplicado o atenuante pôr o município
ter efetuado o repasse durante o exercício de 2017 (no exercício seguinte), no
montante de R$ 1.893.886,71, valor este superior ao valor da insuficiência
financeira a descoberto apurado em 2016, R$ 1.570.8,34,71, e, apesar de
restar configurada a irregularidade e a conduta do responsável, entendo que
não deva ser aplicada medida sancionatória, enquadrando tal situação naquela
descrita no art. 84, II da Lei Complementar 621/2012, impondo determinação
ao gestor municipal, dando-lhe quitação.
Nada socorre, entretanto, o Diretor Presidente do IPREVI, este responsável por
conduta omissa que acarretou violação ao art. 1º, inciso III e art. 2º, § 1º,
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ambos da Lei 9.717/1998 e art. 21, § 2º da Portaria MPS 403/2008 e assim
sendo, se conformando à hipótese presente 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/com o art. 389, inciso II, do Regimento Interno

Pois bem.
Ao fim tem-se o debate pelo gestor do Instituto acerca dos conceitos empregados, sem que fosse trago
nenhuma informação acerca da apontada insuficiência, a não ser o argumento de que, naquele
exercício, a folha de pagamento estava em dia. Por outro lado o Prefeito Municipal, responsável pela
transferência dos recursos, afirma que no exercício subsequente a insuficiência apontada em 2016 foi
compensada com um aporte a maior. Assim, tem-se configurada e até mesmo confessada a
irregularidade, como já discutidos na análise técnica e no voto do relator.
Porém o Relator entendeu que apesar de restar configurada a irregularidade a conduta do prefeito devia
ser atenuada em razão do município ter efetuado o repasse durante o exercício de 2017 (no exercício
seguinte), em valor este superior ao valor da insuficiência financeira a descoberto apurado em 2016.
Todavia, a meu ver, o fato de no exercício subsequente a insuficiência financeira apontada em 2016 ter
sido compensada com um aporte a maior no montante de R$ 1.893.886,71, atenua a gravidade da
presente irregularidade tanto em relação à conduta do Sr. Gilson Daniel quanto em relação ao Sr.
Gabriel Santos de Almeida, impondo determinação nos termos sugeridos pelo Relator vez que a ação de
recompor (prefeito) certamente foi precedida da ação de cobrar (gestor).
Por esta razão, divirjo parcialmente do relator apenas para entender que a presente irregularidade
deve ser mantida também em relação ao Sr. Gabriel Santos de Almeida, Diretor Presidente do Instituto
de Previdência Social dos Servidores do Município de Viana – IPREVI, porém, amoldada, no entanto, à
hipótese prevista no art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação aos
responsáveis de acordo com o art. 86 da referida lei.

Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento externado pela área
técnica e pelo Ministério Público de Contas e pelo Relator, VOTO no sentido de que
este Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração.
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. ACOLHER a ilegitimidade passiva com a consequente extinção do processo em
relação a Sra. Vanusa Lovati Poltronieri;
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2. ACOLHER as razões de justificativas e afastar as irregularidades nos seguintes
itens e pessoas:
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
(item 3.3.1.1 do RT 1115/2017-7). Responsável: Gilson Daniel Batista, prefeito
municipal.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DEVIDAS PELA UNIDADE GESTORA AO RPPS (item 3.3.2.1.1 do RT
1115/2017). Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS (item
3.3.2.3 do RT 1115/2017-7). Responsável: Adinalva Maria da Silva Prates.
AUSÊNCIA

DE

EVIDENCIAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE CRÉDITOS

PREVIDENCIÁRIOS (item 3.4.1 do RT 1115/2017-7). Responsável: Gabriel
Santos de Almeida, diretor presidente.
DIVERGÊNCIA

NO

REGISTRO

DE

CRÉDITOS

PREVIDENCIÁRIOS

PARCELADOS A RECEBER (item 3.4.3 do RT 1115/2017). Responsáveis:
Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
INCONSISTÊNCIA NO ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL (item 3.5.1.2 do RT
1115/2017-7). Responsável: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
AUSÊNCIA DE PROJEÇÕES ATUARIAIS DISTINTAS PARA CADA PLANO
PREVIDENCIÁRIO POR MEIO DO ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL (item
3.5.2.1 do RT 1115/2017-7). Responsável: Gabriel Santos de Almeida, diretor
presidente.
3. ACOLHER PARCIALMENTE as razões de justificativas, afastar as irregularidades
e manter ressalvas nos seguintes itens e pessoas:
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(item 2.1.1 do RT 1115/2017-7). Responsável: Adinalva Maria da Silva Prates,
atual gestora do Iprevi;
AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL
DOS RECURSOS E OBRIGAÇÕES CORRESPONDENTES AOS PLANOS
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FINANCEIRO

E

PREVIDENCIÁRIO,

ASSIM

COMO

DA

GESTÃO

ADMINISTRATIVA DO RPPS (item 3.1.2.1 do RT 1115/2017-7). Responsável:
Gabriel Santos de Almeida, Diretor Presidente.
DIVERGÊNCIA

NO REGISTRO POR COMPETÊNCIA

CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS

(item

3.2.1

DA

do

RT

RECEITA DE
1115/2017-7).

Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, Diretor Presidente.
AUSÊNCIA

DE

MEDIDAS

PARA

A

COBRANÇA

DE CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RPPS (item 3.3.1.2 do RT 1115/2017-7).
Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente.
INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS (item
3.3.2.3 do RT 1115/2017-7). Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, diretor
presidente
INSUFICIÊNCIA DO APORTE DESTINADO À COBERTURA DO DÉFICIT
FINANCEIRO DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (item 3.5.3.1 do RT
1115/2017). Responsáveis: Gabriel Santos de Almeida, diretor presidente e
Gilson Daniel Batista, prefeito municipal.
4. REJEITAR as razões de justificativas e DEIXAR DE APLICAR medidas
sancionatória no seguinte itens e pessoa:
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA PARCELAMENTO DE
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (item 3.4.2 do RT 1115/2017-7). Responsável:
Gilson Daniel Batista, prefeito municipal.
5. JULGAR REGULARES COM RESSALVAS a presente Prestação de Contas Anual
do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de VianaIPREVI - referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Gabriel Santos de Almeida, Diretor Presidente do IPREVI, no que tange ao
aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar
621/2012, e do art. 163, inciso IV, do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013)
dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável.
6. DETERMINAR:
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6.1 Ao atual gestor do IPREVI e ao responsável pela Secretaria Municipal de
Controle Interno e Transparência:
a) Para providenciar a abertura de procedimento administrativo, visando a
apuração de possíveis débitos (pagamento de multas e juros) decorrentes do
não pagamento do montante de R$ 1.642.293,07 pelo Poder Executivo ao
IPREVI e em caso de verificada a ocorrência de dano, a instaurar de Tomada
de Contas nos moldes da IN 32/2014, e comprovar as providencias adotadas
para garantir o devido recolhimento na próxima prestação de contas do
RPPS;
b) Estabelecer mecanismos de controle que possam viabilizar providências de
maior impacto (além dos esforços de cobranças por via administrativa), como
representar ao Tribunal de Contas do Estado ou ao Ministério Público, a fim
de evitar que o débito se avulte de tal forma que enseje parcelamentos,
procrastinando o recebimento e concorrendo para o desequilíbrio financeiro
do RPPS;
c) Para realizar atualização da base de dados, contemplando todos os
beneficiários do RPPS, de quaisquer dos poderes, órgãos e entidades,
vinculados ao IPREVI, criando instrumento de controle para que os poderes,
órgão e entidades encaminhem, tempestivamente, sempre que houver
necessidade,

informações

para

a

atualização

da

base

de

dados,

comprovando os resultados na próxima prestação de contas anual.
6.2 Ao atual chefe do Poder Executivo.
a) Abstenha-se de firmar parcelamento de débitos previdenciários sem prévia
autorização legislativa
b) Adote medidas administrativas a fim de evitar déficit nas transferências
destinadas ao Plano Financeiro.
7. DAR CIÊNCIA aos interessados;
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
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VOTO DO RELATOR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:

1. RELATÓRIO.
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência Social dos
Servidores do Município de Viana – IPREVI, relativa ao exercício financeiro de 2016,
sob a responsabilidade do Sr. Gabriel Santos de Almeida, Diretor Presidente.
Verifico que a matéria de debate nestes autos se refere à irregularidade com o condão
de gerar a aplicação de multa ao prefeito municipal por infringência à norma legal.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre ressaltar que, diante das recentes discussões acerca da
responsabilização do chefe do Poder Executivo decorrentes de atos de gestão é
imperativo a adoção de uma postura de acautelamento.
Acerca do tema, o Plenário da Suprema Corte brasileira, no julgamento do Recurso
Extraordinário nº 848.826/DF, Redator para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Dje
de 24/08/2017, em sede de repercussão geral – tema 835, decidiu, por maioria, que
“para os fins do artigo 1º, inciso I, alínea “g ”, da Lei Complementar Nº 641/1990, a
apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será
exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio dos Tribunais de Contas competentes,
cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
vereadores”.
Diante deste fato, a fim de evitar decisões conflitantes com o entendimento da
Suprema Corte e diante do possível alcance da tese de repercussão geral deflagrada
às referidas demandas desta Corte de Contas, o Plenário do TCEES, nos autos do
processo TC 16041/2019-9, decidiu, de acordo com o Voto do Relator 5648/2019-9, por
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sobrestar os autos até ulterior decisão da comissão que será instituída por este Egrégio
Tribunal, com a finalidade de avaliar a competência dos Tribunais de Contas de
julgarem contas relativas as Prestações de Contas de Prefeito.
Nesse sentido, considerando as reiteradas decisões deste Tribunal entendo pelo
sobrestamento dos presentes autos, por ter como matéria a possibilidade de aplicação
de multa pecuniária ao Chefe do Executivo.
Ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, proponho
VOTO no sentido de adotar a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator, em:

1 - SOBRESTAR estes autos até ulterior definição dos procedimentos a serem
adotados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
2 –À SGS para as providências.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator

1. DECISÃO TC 3679/2019:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. SOBRESTAR estes autos até ulterior definição dos procedimentos a serem
adotados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
1.2. ENCAMINHAR à SGS para as providências.
2. Unânime.
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3. Data da Sessão: 04/12/2019 – 42ª Sessão Ordinária da Segunda 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).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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