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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – IPS/SMJ - 

EXERCÍCIO DE 2016 –  SEM RESOLUÇÃO MÉRITO 

PARA O PREFEITO – EXCLUIR CONTROLADOR 

INTERNO DO POLO PASSIVO – REGULAR COM 

RESSALVA – DETERMINAR - CIÊNCIA – ARQUIVAR.  

 

O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA 

LOVATTI: 

I. RELATÓRIO. 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá - IPS/SMJ, sob a 

responsabilidade do Sr. Roque José Pasolini no exercício das funções administrativas 

do cargo de diretor presidente, no exercício de 2016. 

 

Acórdão 01319/2020-1 - 2ª Câmara

Processo: 07001/2017-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: IPS/SMJ - Instituto de Previdência Dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: ROQUE JOSE PASOLINI, EDUARDO STUHR, LUCIANO FORRECHI
Procuradores: SEBASTIAO LUIZ SILLER (CPF: 772.823.967-87), DOLIVAR GONCALVES
JUNIOR (OAB: 12810-ES), WELLINGTON BORGHI (OAB: 9435-ES)

Conferência em www.tcees.tc.br
Identificador: 0FDB2-541F2-124DE
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O Relatório Técnico 0861/2017-4 apresenta análise contábil de pontos de controle 

acerca dos dados encaminhados pelo responsável, demonstrado nas seguintes 

tabelas:  

Tabela 01: Arrecadação do Exercício – IPS/SMJ                      Em R$ 1,00 

Regime de previdência Prevista Arrecadada 

1.1. Receita Tributária 0,00 0,00 

1.2. Receita de Contribuições 2.960.000,00 5.570.988,79 

1.3. Receita Patrimonial 800.000,00 7.752.737,70 

1.6. Receita de Serviços 0,00 0,00 

1.9 Outras Receitas Correntes 430.000,00 1.565.789,93 

Totais 4.190.000,00 14.889.516,42 

 
Tabela 02: Despesas do Exercício – IPS/SMJ                                             Em R$ 1,00 

Despesas/ Função de Governo Administração Previdência Total 

Créditos Iniciais aprovados na LOA 1.190.000,00 3.000.000,00 4.190.000,00 

Créditos Adicionais – Suplementares 63.400,00 634.000,00 697.400,00 

Créditos Adicionais – Especiais 0,00 0,00 0,00 

Movimentações de Créditos (320.000,00) 0,00 (320.000,00) 

Dotação Atualizada 933.400,00 3.634.000,00 4.567.400,00 

Total da Despesa Empenhada 856.819,69 3.620.662,62 4.477.482,31 

Total da Despesa Liquidada 856.819,69 3.620.662,62 4.477.482,31 

Total da Despesa Paga 856.819,69 3.620.662,62 4.477.482,31 
 

Tabela 03: Apuração do Resultado Orçamentário da entidade 
Receitas Arrecadadas Despesas Empenhadas 

R$ 14.889.516,42 R$ 4.477.482,31 

Déficit: R$ 0,00 Superávit: R$ 10.412.034,11 

Total Geral: R$ 14.889.516,42 Total Geral: R$ 14.889.516,42 

 

Tabela 04: Equilíbrio Financeiro com base na Alíquota Normal de Custeio          Em R$ 
1,00 

Análise financeira do RPPS 

Receita de Contribuição 5.570.988,79 

(+) Demais Receitas, exceto patrimonial  1.565.789,93 

(–) Receita de Contribuição decorrente de aporte destinado à formação de 
reservas e amortização do déficit atuarial  

1.565.789,93 

= Receita de Contribuições Líquida (decorrente da arrecadação das alíquotas 
normal de custeio) 

5.570.988,79 

Despesas empenhadas 4.477.482,31 

Resultado Positivo 1.093.506,48 

Tabela 05: Capacidade de Formação de Reservas                                               Em R$ 1,00 
Formação de Reservas 

Saldo do Exercício Anterior (exceto recursos da taxa de administração) 32.187.711,95 

(+) Receita de Contribuição decorrente de aporte destinado à formação de reservas 
e amortização do déficit atuarial 

1.565.789,93 

(+) Rendimentos das Aplicações Financeiras  7.752.737,70 

= Saldo Aplicado que deveria existir para amortização do déficit atuarial 41.506.239,58 

= Saldo das Aplicações Financeiras existentes (exceto recursos da taxa de 
administração) 

42.303.735,94 

= Acréscimo das reservas do RPPS 797.496,36 
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Tabela 06: Disponibilidades Financeiras/Investimentos Temporários                   Em R$ 

1,00 

Descrição Valores  

1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 42.303.288,13 

   1.1.1.1.1.Caixa e Equivalentes de Caixa – Consolidação 42.303.288,13 

      1.1.1.1.1.06.01 Bancos conta movimento – RPPS 283.073,32 

      1.1.1.1.1.50.03 Fundos de Investimentos 42.020.214,81 

1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários 308,16 

      1.1.4.1.1.00.00 Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação 308,16 

1.1.4.1.1.02.00 Ações 308,16 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS 42.303.596,29 

Tabela 07: Síntese do Balanço Financeiro                                                         Em R$ 

1,00 

Descrição No Exercício 

(a) Saldo Financeiro para o Exercício Seguinte 42.303.288,13 

(b) Saldo Financeiro do Exercício Anterior 32.186.992,74 

(c) Geração de caixa no exercício (a) – (b) 10.116.295,39 

  

(d) Decorrentes da execução orçamentária (g) – (h) 10.412.034,11 

(g) Receita Arrecadada 14.889.516,42 

(h) Despesa Empenhada 4.477.482,31 

  

(e) Decorrente de Interferências Financeiras (i) – (j) 0,00 

(i) Transferências Financeiras Recebidas  0,00 

(j) Transferências Financeiras Concedidas 0,00 

  

(f) Decorrente da Movimentação Extra Orçamentária (l) – (m) (295.738,72) 

(l) Ingressos 621.452,22 

(m) Desembolsos 917.190,94 

  

Resultado Financeiro do Exercício (d) + (e) + (f) 10.116.295,39 

Tabela 08: Demonstrativo do Superávit/Déficit Por Fonte de Recursos                Em R$ 

1,00 

Fonte de Recurso dos RPPS Déficit Superávit 

100 – Recursos Ordinários 0,00 0,00 

401 – Recursos do Regime Próprio de Previdência 0,00 33.104.017,38 

402 – Recursos do Fundo Financeiro 0,00 5.494.874,32 

403 – Recursos do Fundo Previdenciário 0,00 0,00 

404 – Recursos da Taxa de Administração 0,00 3.704.396,43 

405 – Recursos do Superávit da Taxa de Administração 0,00 0,00 

Resultado Consolidado: 0,00 42.303.288,13 

Tabela 09: Resultado das Aplicações Financeiras no Exercício                            Em R$ 

1,00 

Regime de previdência Fundo Previdenciário 

Rendimentos das Aplicações Financeiras 7.752.737,70 

(–) Perdas nas Aplicações Financeiras 295.738,72 

(+) Reversão de Provisão de Perdas de Investimentos  0,00 

Resultado dos Investimentos no exercício 7.456.998,98 
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Tabela 10: Recursos Acumulados – IPS/SMJ                                                       Em R$ 1,00 

Regime de previdência Fundo Previdenciário 

(a) Valor Total dos Investimentos no exercício  42.303.596,29 

(b) Valor Total dos Investimentos no exercício anterior 32.187.300,90 

(c) = (a) – (b) Resultado dos Investimentos no exercício 10.116.295,39 

Tabela 11: Receita de contribuições devidas ao RPPS (regime de competência)Em R$ 1,00 

ÓRGÃOS 
Contribuição do 

Segurado 
Contribuição Patronal TOTAL 

Prefeitura Municipal 1.956.326,20 1.990.225,83 3.946.552,03 

Fundo Municipal de Saúde 622.469,82 642.040,13 1.264.509,95 

Câmara Municipal 30.594,13 32.763,53 63.357,66 

Instituto de Previdência 78.263,30 9.085,52 87.348,82 

TOTAL 2.687.653,45 2.674.115,01 5.361.768,46 

Tabela 12: Registro das Contribuições dos Servidores Vinculados ao RPPS       Em R$ 

1,00 

4.2.1.1.0.00.00 Contribuições Sociais – RPPS  Valores Registrados 

4.2.1.1.1.00.00 Contribuições Sociais – RPPS – Consolidação 2.262.808,48 

4.2.1.1.1.02.00 Contribuição do Segurado ao RPPS 2.262.808,48 

4.2.1.1.1.02.01 Contribuição do servidor – RPPS 2.254.347,00 

4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do aposentado – RPPS 8.461,48 

4.2.1.1.2.00.00 Contribuições Sociais – RPPS – Intra OFSS 3.308.180,31 

4.2.1.1.2.01.00 Contribuições Patronais ao RPPS 3.308.180,31 

4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo – RPPS  3.308.180,31 

TOTAL GERAL REGISTRADO 5.570.988,79 

Tabela 13: Receita de contribuições devidas ao RPPS (regime de competência)Em R$ 1,00 

COMPARATIVO 
(A) Contribuição do 

Segurado 
(B) Contribuição 

Patronal 
(C) SOMA = (A) + 

(B) 
(D) DIFERENÇA = 

(A) – (B) 

TOTAL 2.687.653,45 2.674.115,01 5.361.768,46 13.538,44 

Tabela 14: Receitas devidas ao RPPS (regime de competência)              Em R$ 1,00 

CONTRIBUIÇÕES 
DEVIDAS AO RPPS 

Contribuição do 
Segurado 

Contribuição 
Patronal  

TOTAL 

TOTAL  2.687.653,45 2.674.115,01 5.361.768,46 

Tabela 15: Desequilíbrio na evidenciação de contribuições previdenciárias        Em R$ 

1,00 

Contribuições Sociais – RPPS Total 

(a) Conta 421110200000 – Contribuições do segurado 2.262.808,48 

(b) Conta 421120100000 – Contribuições patronais ao RPPS 3.308.180,31 

Total = (a) + (b)  5.570.988,79 

Tabela 16: Receitas recolhidas ao RPPS                    Em R$ 1,00 

ÓRGÃOS 
Contribuição do 

Segurado 
Contribuição 

Patronal 
TOTAL 
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Prefeitura Municipal 1.956.326,20 1.990.225,83 3.946.552,03 

Fundo Municipal de Saúde 555.854,63 570.701,29 1.126.555,92 

Câmara Municipal 30.594,13 32.763,53 63.357,66 

Instituto de Previdência 78.263,30 9.085,52 87.348,82 

TOTAL 2.621.038,26 2.602.776,17 5.223.814,43 

  

Tabela 17: Receita não repassada ao Fundo Previdenciário do RPPS              Em R$ 1,00 

ÓRGÃOS 
Contribuição do 

Segurado 
Contribuição Patronal TOTAL 

Fundo Municipal de Saúde 66.615,19 71.338,84 137.954,03 

TOTAL 66.615,19 71.338,84 137.954,03 

Tabela 18: Apuração da Contribuição Patronal devida pelo RPPS                    Em R$ 1,00 

Apuração dos valores devidos ao RPPS TOTAL 

(a) Base de Cálculo das Contribuições (Folha de Pagamento) 876.386,34 

(b) Alíquota Patronal – art. 3º da Lei Municipal 1.758/2015 11,78% 

(c) Valor devido de contribuições patronais para custeio (a*b) 103.238,31 

(f) Valor total em contribuições previdenciárias patronais (c) 103.238,31 

Tabela 19: Contribuições previdenciárias recolhidas pelo IPS/SMJ          Em R$ 1,00 

Regime de previdência Empenhado Liquidado Pago 

Regime Próprio de Previdência Social 0,00 0,00 0,00 

Regime Geral de Previdência Social 17.991,85 17.991,85 17.991,85 

Totais 17.991,85 17.991,85 17.991,85 

Tabela 20: Contribuições previdenciárias retidas dos servidores do IPS/SMJ     Em R$ 

1,00 

Regime de previdência Inscrições Baixas 

Regime Próprio de Previdência Social 70.073,35 70.073,35 

Regime Geral de Previdência Social 8.517,98 8.517,98 

Totais 78.591,33 78.591,33 
Fonte: Relatório Técnico: 0861/2017-4. 

 

Tabela 21: Contribuições previdenciárias devidas pelo IPS/SMJ          Em R$ 

1,00 

Regime Próprio de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento  103.238,31 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução Orçamentária  0,00 

(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária 0,00 

(D) Diferença (A – C) – Valor 103.238,31 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 100% 

Tabela 22: Contribuições previdenciárias retidas dos servidores                          Em R$ 

1,00 

Regime Próprio de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento 66.716,84 

(B) Contribuições consignadas – Balancete de Verificação 70.073,35 

(C) Contribuições recolhidas – DEMDFL 70.073,35 

(D) Diferença (A – C) – Valor (3.356,51) 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 5,03% 
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Tabela 23: Contribuições previdenciárias totais                                                     Em R$ 1,00 

Regime Próprio de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições totais devidas/retidas 169.955,15 

(B) Contribuições totais recolhidas/pagas 70.073,35 

(C) Recolhimento (B/A x 100) – Percentual 41,23% 

Tabela 24: Contribuições previdenciárias devidas pelo IPS/SMJ                     Em R$ 

1,00 

Regime Próprio de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento 103.238,31 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução Orçamentária 0,00 

(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária 0,00 

(D) Diferença (A – C) – Valor 103.238,31 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 100% 

Tabela 25: Contribuições previdenciárias devidas pelo IPS/SMJ                       Em R$ 

1,00 

Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento 17.146,89 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução Orçamentária 17.991,85 

(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária 17.991,85 

(D) Diferença (A – C) – Valor (844,96) 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 4,93% 

Tabela 26: Contribuições previdenciárias retidas dos servidores                          Em R$ 

1,00 

Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento 8.517,98 

(B) Contribuições consignadas – Balancete de Verificação 8.517,98 

(C) Contribuições recolhidas – Balanço Financeiro 8.517,98 

(D) Diferença (A – C) – Valor 0,00 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 0,00% 

Tabela 27: Contribuições previdenciárias totais                                                     Em R$ 1,00 

Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições totais devidas/retidas 25.664,87 

(B) Contribuições totais recolhidas/pagas 26.509,83 

(C) Recolhimento (B/A x 100) – Percentual 103,29% 

Tabela 28: Divergência entre FOLRPP e BALEXO                     Em R$ 

1,00 

Total das Vantagens (FOLRPP) X Execução orçamentária da Folha (BALEXO) 

(+) Valor informado em Vantagens (FOLRPP) 878.126,46 

(a) Total informado em Vantagens (FOLRPP) 878.126,46 

(+) Natureza da despesa Pessoal e Encargos Sociais (310000) 4.398.282,22 

(–) Obrigações patronais (319013) 17.991,85 

(–) Obrigações patronais – operações intra (319113) 0,00 

(b) Execução orçamentária da Folha (BALEXO) 4.380.290,37 

(c) DIFERENÇA APURADA = (a) – (b) 3.502.163,91 

Tabela 29: Avaliação Atuarial Anual                                             Em R$ 1,00 
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Informações Gerais Fundo Previdenciário 

Data da Avaliação 15/04/2016 

Data Base 31/12/2015 

Tabela 30: Apuração do Resultado Atuarial da entidade                Em R$ 1,00 

RESULTADO ATUARIAL DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 

(–) Provisões Mat. De Benefícios Concedidos (PMBC) (41.191.750,38) 

(–) Provisões Mat. De Benefícios a conceder (PMBac) (58.927.056,23) 

(+) Total de ativos do RPPS 32.204.494,97 

RESULTADO ATUARIAL = DÉFICIT ATUARIAL (67.914.311,64) 

(+) Plano de amortização 67.914.311,64 

RESULTADO APÓS A COBERTURA DO PLANO DE 
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 

0,00 

Tabela 31: Evolução das avaliações atuariais                    Em R$ 1,00 

Data base 2012 2013 2014 2015 2016 

Prov. Mat. - PP -89.393.667,13 -69.106.999,54 -82.720.541,36 -100.118.806,61 -119.972.340,58 

Ativos - PP 23.631.289,92 22.352.765,47 31.921.656,40 32.204.494,97 42.325.750,41 

Resultado -65.762.377,21 -47.754.234,07 -50.798.884,96 -67.914.311,64 -77.646.590,17 

Atuário Paulo Arthur Vieira Ricardo C. de Melo Ricardo C. de Melo Ricardo C. de Melo Ricardo C. de Melo 

Tabela 32: Projeções previdenciárias do Fundo Previdenciário            Em R$ 1,00 

EXERCÍCIO 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO 

Valor (a) Valor (b) Valor (c) = (a-b) 
Valor (d) = (d Exerc. 

Anterior) + (c) 

2017 7.994 3.757 4.237 40.176 

2018 8.891 4.077 4.814 44.990 

2019 9.808 4.266 5.542 50.531 

2020 10.780 4.456 6.324 56.856 

2021 11.812 4.799 7.013 63.869 

2022 12897 5.170 7.727 71.596 

2023 14.038 5.618 8.420 80.015 

2024 15.582 6.135 9.447 89.462 

2025 16.256 7.967 8.289 97.752 

2026 16.863 9.529 7.334 105.086 

2027 17.413 10.196 7.217 112.303 

2028 17.957 10.888 7.069 119.371 

2029 18.493 11.485 7.008 126.379 

2030 19.027 12.321 6.706 133.086 

2031 19.544 13.121 6.423 139.508 

2032 20.045 13.932 6.113 145.621 

2033 20.528 15.115 5.413 151.034 

2034 20.971 16.389 4.582 155.616 

2035 21.365 17.004 4.361 159.977 

2036 21.747 17.371 4.376 164.353 

2037 22.131 17.825 4.306 168.659 

2038 22.512 18.435 4.077 172.736 

2039 22.880 19.029 3.851 176.587 

2040 23.237 19.399 3.838 180.425 

2041 23.593 19.598 3.995 184.420 

2042 23.961 19.899 4.062 188.482 

2043 24.333 20.569 3.764 192.246 

2044 24.690 20.813 3.877 196.123 

2045 25.054 20.777 4.277 200.400 

2046 25.443 20.774 4.669 205.069 

2047 25.858 20.570 5.288 210.356 

2048 26.310 20.319 5.991 216.348 

2049 19.271 19.999 -728 215.620 

2050 19.290 19.481 -191 215.429 

2051 19.342 18.991 351 215.780 

2052 19.427 18.944 483 216.264 

2053 19.521 18.870 651 216.914 

2054 19.626 18.818 808 217.722 

2055 19.740 18.782 958 218.681 

2056 19.865 18.900 965 219.645 

2057 19.990 19.048 942 220.588 

2058 20.115 19.173 942 221.529 

2059 20.240 19.322 918 222.447 

2060 20.364 19.449 915 223.362 
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EXERCÍCIO 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO 

Valor (a) Valor (b) Valor (c) = (a-b) 
Valor (d) = (d Exerc. 

Anterior) + (c) 

2061 20.489 19.571 918 224.281 

2062 20.615 19.723 892 225.174 

2063 20.741 19.846 895 226.069 

2064 20.867 19.969 898 226.966 

2065 20.993 20.099 894 227.861 

2066 21.121 20.224 897 228.758 

2067 21.249 20.349 900 229.658 

2068 21.378 20.474 904 230.562 

2069 21.509 20.601 908 231.470 

2070 21.640 20.727 913 232.383 

2071 21.772 20.854 918 233.301 

2072 21.906 20.943 963 234.263 

2073 22.042 21.071 971 235.235 

2074 22.181 21.199 982 236.217 

2075 22.320 21.327 993 237.210 

2076 22.461 21.456 1.005 238.215 

2077 22.604 21.545 1.059 239.274 

2078 22.750 21.674 1.076 240.350 

2079 22.899 21.804 1.095 241.444 

2080 23.049 21.893 1.156 242.601 

2081 23.204 22.023 1.181 243.782 

2082 23.362 22.147 1.215 244.997 

2083 23.522 22.242 1.280 246.277 

2084 23.687 22.366 1.321 247.598 

2085 23.855 22.491 1.364 248.962 

2086 24.027 22.585 1.442 250.404 

2087 24.205 22.710 1.495 251.898 

2088 24.386 22.835 1.551 253.449 

2089 24.572 22.929 1.643 255.092 

2090 24.764 23.054 1.710 256.802 

2091 26.250 24.438 1.812 258.614 

Tabela 33: Aporte financeiro anual para amortização do déficit Atuarial          Em R$ 

1,00 

Exercício 
Alíquota Patronal de Custeio 

(Normal) 
Aporte Financeiro Anual 

2015 11,00% 734.782,79 

2016 11,78% 917.240,08 

2017 11,78% 1.263.289,75 

2018 11,78% 1.616.168,69 

2019 11,78% 1.975.978,88 

2020 11,78% 2.342.823,65 

2021 11,78% 2.716.807,72 

2022 11,78% 4.208.019,66 

2023 11,78% 4.250.099,86 

2024 11,78% 4.292.600,86 

2025 11,78% 4.335.526,87 

2026 11,78% 4.378.882,14 

2027 11,78% 4.422.670,96 

2028 11,78% 4.466.897,67 

2029 11,78% 4.511.566,64 

2030 11,78% 4.556.682,31 

2031 11,78% 4.602.249,13 

2032 11,78% 4.648.271,62 

2033 11,78% 4.694.754,34 

2034 11,78% 4.741.701,88 

2035 11,78% 4.789.118,90 

2036 11,78% 4.837.010,09 

2037 11,78% 4.885.380,19 

2038 11,78% 4.934.233,99 

2039 11,78% 4.983.576,33 

2040 11,78% 5.033.412,10 

2041 11,78% 5.083.746,22 

2042 11,78% 5.134.583,68 

2043 11,78% 5.185.929,52 
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Exercício 
Alíquota Patronal de Custeio 

(Normal) 
Aporte Financeiro Anual 

2044 11,78% 5.237.788,81 

2045 11,78% 5.290.166,70 

2046 11,78% 5.343.068,37 

2047 11,78% 5.396.499,05 

2048 11,78% 5.353.482,23 

Tabela 34: Recebimento de Recursos para amortização do déficit Atuarial        Em R$ 1,00 

Conta Contábil Descrição Valores Recebidos no Ano 

4.5.1.3.2.02.01 Recursos para cobertura de déficit financeiro 516.681,49 

4.5.1.3.2.02.02 Recursos para cobertura de déficit atuarial 1.049.108,44 

Tabela 35: Comparativo de aporte financeiro para amortização do déficit            Em R$ 

1,00 

Exercício 
Aporte Financeiro 

Mensal  
(Lei 1.758/2015) 

Aporte Financeiro 
Mensal  

(DEMAAT) 
DIFERENÇA 

2016 76.436,67 76.436,67 0,00 

2017 105.274,15 105.274,15 0,00 

2018 134.680,72 154.274,15 -19.593,43 

2019 164.664,91 203.457,76 -38.792,85 

2020 195.235,30 252.913,65 -57.678,35 

2021 226.400,64 303.338,30 -76.937,66 

2022 350.668,31 354.746,16 -4.077,85 

2023 354.174,99 407.151,85 -52.976,86 

2024 357.716,74 489.684,78 -131.968,04 

2025 361.293,91 494.581,63 -133.287,72 

2026 364.906,85 499.527,45 -134.620,61 

2027 368.555,91 504.522,72 -135.966,81 

2028 372.241,47 509.567,95 -137.326,48 

2029 375.963,89 514.663,63 -138.699,74 

2030 379.723,53 519.810,27 -140.086,74 

2031 383.520,76 525.008,37 -141.487,61 

2032 387.355,97 530.258,45 -142.902,48 

2033 391.229,53 535.561,04 -144.331,51 

2034 395.141,82 540.916,65 -145.774,83 

2035 399.093,24 546.325,81 -147.232,57 

2036 403.084,17 551.789,07 -148.704,90 

2037 407.115,02 557.306,96 -150.191,94 

2038 411.186,17 562.880,03 -151.693,86 

2039 415.298,03 568.508,83 -153.210,80 

2040 419.451,01 574.193,92 -154.742,91 

2041 423.645,52 579.935,86 -156.290,34 

2042 427.881,97 585.735,22 -157.853,25 

2043 432.160,79 591.592,57 -159.431,78 

2044 436.482,40 597.508,50 -161.026,10 

2045 440.847,23 603.483,58 -162.636,36 

2046 445.255,70 609.518,42 -164.262,72 

2047 449.708,25 615.613,60 -165.905,35 

2048 446.123,52 621.769,74 -175.646,22 

Tabela 36: Registro do Resultado da Avaliação Atuarial Anual          Em R$ 

1,00 
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2.2.7.2.0.00.00 Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo  

BALVER DEMAAT 
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 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.01.01 
Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano 
financeiro do RPPS 

0,00 0,00 

2.2.7.2.1.01.02 (-) Contribuições do ente para o plano financeiro do RPPS 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do inativo para o plano financeiro do RPPS 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.01.04 
(-) Contribuições do pensionista para o plano financeiro do 

RPPS 
0,00 0,00 

2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação previdenciária do plano financeiro do RPPS 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.01.06 (-) Parcelamento de débitos previdenciários  0,00 0,00 

2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertura de insuficiência financeira 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.02.00 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.02.01 
Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano 
financeiro do RPPS 

0,00 0,00 

2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do ente para o plano financeiro do RPPS 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do ativo para o plano financeiro do RPPS  0,00 0,00 

2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação previdenciária do plano financeiro do RPPS 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.02.05 (-) Parcelamento de débitos previdenciários  0,00 0,00 

2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura de insuficiência financeira  0,00 0,00 

2.2.7.2.1.03.00 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos 41.191.750,38 41.191.750,38 

2.2.7.2.1.03.01 
Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano 
previdenciário do RPPS 

46.953.201,40 46.953.201,40 

2.2.7.2.1.03.02 (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.03.03 
(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do 

RPPS 
(1.066.130,88) (1.066.130,88) 

2.2.7.2.1.03.04 
(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do 

RPPS 
0,00 0,00 

2.2.7.2.1.03.05 
(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do 

RPPS 
(4.695.320,14) (4.695.320,14) 

2.2.7.2.1.04.00 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder 58.927.056,23 58.927.056,23 

2.2.7.2.1.04.01 
Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano 
previdenciário do RPPS 

106.499.175,32 106.499.175,32 

2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS (19.978.346,03) (19.978.346,03) 

2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS (16.943.855,53) (16.943.855,53) 

2.2.7.2.1.04.04 
(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do 

RPPS 
(10.649.917,53) (10.649.917,53) 

2.2.7.2.1.05.00 Plano Previdenciário - Plano de Amortização  (67.914.311,64) (67.914.311,64) 

2.2.7.2.1.05.98 (-) Outros créditos do plano de amortização  (67.914.311,64) (67.914.311,64) 

2.2.7.2.1.06.00 Provisões Atuariais para ajustes do Plano Financeiro 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.06.01 Provisão atuarial para oscilação de riscos 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.07.00 Provisões Atuariais para ajustes do Plano Previdenciário 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.07.01 (+) Ajuste de resultado atuarial superavitário 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.01.98 (+) Outras provisões atuariais para ajustes do plano 0,00 0,00 

Tabela 37:  Apuração dos Gastos Administrativos do RPPS                 Em R$ 1,00 

Folha de Pagamento de 2015 Ativos Inativos Pensionistas 

Prefeitura 14.795.358,14 0,00 0,00 

Câmara Municipal 353.813,25 0,00 0,00 

Fundo Municipal de Saúde 5.570.352,50 0,00 0,00 

Instituto de Previdência 0,00 2.308.673,56 580.565,16 

Totais das Remunerações, aposentadorias e 
pensões do exercício anterior (A) 

20.719.523,89 2.308.673,56 580.565,16 

Apuração do Cumprimento do Limite de Gastos com Despesas Administrativas 

Base de Cálculo para fins de limite (A) 23.608.762,61 

% definido para gastos administrativos (B) 2,00% 
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Limite de Gastos para o exercício C = A*B 472.175,22 

Despesas Administrativas empenhadas no exercício (D) 298.346,63 

(-) Diferença Apurada E = (C-D) 173.828,59 

Análise inicial identifica irregularidades, 

discriminadas no Relatório Técnico 0861/2017-4, expedindo-se Instrução 

Técnica Inicial 1312/2017-9 com a citação dos responsáveis para 

apresentarem razões de justificativas e documentos que julgarem 

pertinentes em relação aos seguintes indícios de irregularidades: 

a) 3.1.1.1 CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE INVESTIMENTOS EM CONTA CONTÁBIL DE 

EQUIVALENTES DE CAIXA. Base normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, 

PCASP (6ª ed.). Responsáveis: Roque José Pasolini e Luciano Forrechi; 

b) 3.2.1 CONTROLE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RPPS EM 

DESACODO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. Base normativa: artigos 40, caput, e 149, § 1°, 

da Constituição da República Federativa do Brasil; artigo 2º da Lei Federal 9.717/1998; artigo 30 

da Lei Municipal 602/2001; e, artigo 3º da Lei Municipal 1.758/2015. Responsáveis: Roque José 

Pasolini e Luciano Forrechi; 

c) 3.2.2 AUSÊNCIA DE REGISTRO POR COMPETÊNCIA DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVAS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Base normativa: 

artigos 85, 100 e 101 da Lei Federal 4.320/1964; artigo 30 da Lei Municipal 602/2001; artigo 3º 

da Lei Municipal 1.758/2015; e, princípio da competência (Resolução CFC 750/1993). 

Responsáveis: Roque José Pasolini e Luciano Forrechi; 

d) 3.2.3.1 AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA PELO 

ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Base normativa: 

artigos 37, 40 e 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal/1988. Responsáveis: Eduardo 

Stuhr e Roque José Pasolini; 

e) 3.3.1.1 AUSÊNCIA DE REGISTRO CONTÁBIL EM CRÉDITOS A RECEBER DE 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS E NÃO RECOLHIDAS. Base normativa: 

artigos 85, 87 e 89 da Lei Federal 4.320/1964. Responsáveis: Roque José Pasolini e Luciano 

Forrechi; 

f) 3.3.2.1.1 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS PELA 

UNIDADE GESTORA AO RPPS. Base normativa: artigos 40, caput, e 149, § 1°, da Constituição 

da República Federativa do Brasil; artigo 2º da Lei Federal 9.717/1998; e, artigo 3º da Lei 

Municipal 1.758/2015. Responsáveis: Roque José Pasolini e Luciano Forrechi; 

g) 3.3.2.3 INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS. Base normativa: 

artigo 141, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013; e, Instrução Normativa TC 34/2015, 

Anexo I. Responsáveis: Roque José Pasolini e Luciano Forrechi; 
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h) 3.5.1.2 INCONSISTÊNCIAS NO ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL. Base normativa:  artigo 

40 da Constituição da República; artigo 1º da Lei Federal 9.717/1998; artigo 69 da LRF; e, 

artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008. Responsável: Roque José Pasolini. 

i) 3.5.1.3 ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSUFICIENTE PARA A COBERTURA DO 

CUSTO NORMAL DO RPPS. CRITÉRIO: artigo 40 da Constituição da República; artigo 1º da Lei 

Federal 9.717/1998; artigo 69 da LRF; artigo 1º a 3º da Lei Municipal 1.758/2015; e, artigos 18 e 

19 da Portaria MPS 403/2008. Responsáveis: Eduardo Stuhr e Roque José Pasolini; 

j) 3.5.3.1 INSUFICIÊNCIA DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL INSTITUIDO 

POR MEIO DA LEI MUNICIPAL 1.758/2015. CRITÉRIO: artigo 40 da Constituição da República; 

artigo 1º da Lei Federal 9.717/1998; artigo 69 da LRF; artigo 1º da Lei Municipal 1.758/2015; e, 

artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008. Responsáveis: Eduardo Stuhr e Roque José Pasolini; 

k) 3.5.4.1 DATA BASE DAS PROVISÕES INCOMPATÍVEL COM A DATA DAS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. Base Normativa: artigo 34 da Lei Federal 4.320/1964; artigo 

1º da Lei Federal 9.717/1998; Portaria MPS 403/2008; Princípio Contábil da Competência e 

Oportunidade, Normas Brasileiras de Contabilidade NBCT SP 16.5 e 16.10; Manual de 

Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), 6ª edição. Responsáveis: Roque José 

Pasolini e Luciano Forrechi; 

l) 4.1 AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS QUANTO ÀS IRREGULARIDADES 

CONSTATADAS PELO RELATÓRIO CONCLUSIVO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. 

Base Normativa: artigo 135, § 4º, c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado pela Resolução TC 

261/2013 e Resolução TC 227/2011. Responsável: Roque José Pasolini. 

Regularmente citados o Sr. Roque José Pasolini (Termo de Citação 1979/2017-9), Sr. 

Eduardo Stuhr (Termo de Citação 1980/2017-1) e o Sr. Luciano Forrechi (Termo de 

Citação 1981/2017-6), os responsáveis exerceram o direito de defesa, apresentando 

suas defesas/justificativas o Sr. Roque José Pasolini encaminhou Defesa/Justificativa 

0168/2018-5 (doc. 91), o Sr. Eduardo Stuhr encaminhou sua própria 

Defesa/Justificativa 82/2018-2 (doc. 89). 

Declarou-se revelia do Sr. Luciano Forrechi, conforme Despacho 17047/2018-4 (doc. 

96). 

Após proceder à análise das justificativas, o NCE elaborou a Instrução Técnica 

Conclusiva 3418/2018-1 e opinou no sentido de que as contas do exercício do Instituto 

de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá – IPS-SMJ, 

sejam julgadas IRREGULARES nos termos do art. 84, inc. III, alínea “d” da Lei 

Complementar 621/2012 e do art. 163, inciso IV, do Regimento Interno (Resolução TC 

261/2013), com aplicação de multa e determinação. 
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Nos termos regimentais, foram os presentes autos remetidos ao douto Ministério 

Público de Contas, que por meio do Parecer 1495/2020-4, da lavra do 

Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, manifestou nos seguintes termos:  

4.1 – seja a prestação de contas do Instituto de Previdência dos Servidores do 

Município de Santa Maria de Jetibá, exercício 2016, sob responsabilidade de Roque 

José Pasolini, julgada IRREGULAR, na forma do art. 84, inciso III, alíneas “c” e “d”, 

da LC n. 621/2012, aplicando-lhe multa pecuniária, consoante 87, inciso IV, e 135, I 

e II, do indigitado estatuto legal; 

4.2 – com espeque 135, II, da LC n. 621/2012 seja cominada multa pecuniária a 

Eduardo Stuhr; 

4.4 – pela extinção do feito sem resolução de mérito em relação a Luciano Forrechi, 

por ilegitimidade passiva ad causam, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC c/c art. 

70 da LC n. .621/2012; e 

4.5 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012, sejam expedidas as 

determinações sugeridas pela SecexPrevidência na ITC 3418/2018-1. 

Na sessão de julgamento, o sr. Roque José Pasolini sustentou defesa oral e nos 

termos regimentais, foram os presentes autos remetidos a área técnica, que elaborou a 

Manifestação Técnica de Defesa oral, e se manifestou nos seguintes termos:  

CONCLUSÃO 

Considerando a análise procedida face os argumentos tecidos em sede de defesa oral pelo 

Sr. Sebastião Luiz Siller, em defesa do Sr. Roque José Pasolini, diretor presidente do 

IPS/SMJ, conclui-se opinando, diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV, da Res. TC 

261/2013, no sentido de que não subsistem razões fáticas ou jurídicas para que se 

promovam mudanças nas conclusões consubstanciadas na ITC 4553/2017-9, de sorte que 

mantemos e ratificamos o que nela foi propugnado. Assim, sugere-se o prosseguimento do 

julgamento do feito, na forma dos artigos 327 a 329, da Res. TC 261/2013.  

Prosseguindo, nos termos regimentais, foram os presentes autos remetidos ao 

douto Ministério Público de Contas, que por meio do Parecer 2884/2020-9, da 

lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, que anuiu a Manifestação 

Técnica de Defesa Oral 0051/2020-9, e reiterou o Parecer do Ministério Público 

de Contas 1495/2020-4. 

Após, vieram-me os autos conclusos para proposta de decisão. 
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II.  FUNDAMENTAÇÃO. 

II.1. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Conforme consta no Relatório Técnico 0861/2017-4 a Prestação de Contas Anual do 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Santa Maria de 

Jetibá – IPS/SMJ, exercício de 2016, foi encaminhada a este Tribunal por meio do 

sistema CidadES/PCA, em 31/03/2017, para fins do julgamento previsto no art. 71, 

inciso III da Constituição Estadual, observando, portanto, o prazo regimental. 

II.2 PRELIMINAR ACERCA DOS INDIGITADOS PELA PRÁTICA INFRACIONAL NA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

O artigo 70 da Constituição Estadual, em exata simetria com a Constituição Federal, 

atribui ao controle externo fiscalizar contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial o Estado, os Municípios e as entidades da administração direta e indireta 

quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncias de receitas. 

Instrumentaliza também, dentre outras formas de controle, na obrigação de prestar 

contas imposta a 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 dessa obrigação se aplicar aos indivíduos qualificados como responsáveis, 

a análise das contas pode identificar outras pessoas participantes em atos tidos como 

irregulares ou que tenham concorrido para sua consecução, estes sujeitos à 

fiscalização deste Tribunal de contas, a teor do inciso XVI, do art. 5º c/c inciso XI, do 

art. 1º, ambos da Lei Complementar 621/2012, que trata da fiscalização de 

cumprimento das normas relativas à responsabilidade na gestão fiscal, cabendo ao 

Tribunal definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão 

impugnado, caso seja verificada a irregularidade nas contas (inciso I, do art. 87 da Lei 

Complementar 621/2012). 

No caso dos presentes autos, foram chamados ao processo, além do ordenador de 

despesas, Diretor Presidente do Instituto de Previdência, outros agentes públicos 
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municipais, a saber: o Prefeito e o Chefe da Unidade Central de Controle Interno. 

A Instrução Técnica Inicial 1312/2017-9 destaca condutas omissivas do Prefeito: na 

ausência de previsão legal para incidência de juros e multa pelo atraso no    

recolhimento de contribuições previdenciárias; na fixação da alíquota   de   contribuição   

patronal   insuficiente para a cobertura do custo normal do RPPS e na insuficiência do 

plano de amortização do déficit atuarial instituído por meio da Lei Municipal 1.758/2015. 

Entretanto, essas condutas podem ser confundidas com aquelas objeto da prestação 

de contas anual de prefeito, condição que afasta a capacidade de julgamento daquele 

agente público por este Tribunal de Contas, adstrita a emissão de Parecer Prévio, na 

esteira da tese jurídica fixada no Recurso Extraordinário nº 848.826 e da Decisão 

Plenária 015/2020, que dispõe sobre as deliberações nos processos em que o Prefeito 

figura como ordenador de despesas no âmbito deste Tribunal de Contas. 

E de fato, na Prestação de Contas Anual de Prefeito do Município de Santa Maria do 

Jetibá, exercício 2016, objeto do TC 5179/2017, buscaram-se justificativas para fatos 

intrinsicamente relacionados àqueles indigitados ao prefeito nestes autos, 

especificamente relacionadas à ausência de medidas legais para a implementação do 

plano de amortização do déficit técnico atuarial do RPPS, confirmando se tratarem de 

item afeito às contas de prefeito, já apreciados naquelas contas, conforme Pareceres 

Prévio TC 017/2019 (Processo TC 5179/2017) e TC 012/2020 ( Processo TC 

10.129/2019), concluindo-se pelo afastamento da responsabilidade do Prefeito. 

Desse modo, em que pese os elementos colhidos na instrução processual, entendo 

estar diante de ato típico de ordenação de despesa de prefeito, sujeito a emissão de 

parecer prévio e que não deve evoluir diante da matéria ter sido objeto dos  Pareceres 

Prévio supra mencionados e, portanto, deve ser resolvida sem resolução do mérito e 

arquivado, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, c/c o artigo 70 da Lei 

Complementar 621/2012. 

O mesmo não ocorre quanto ao responsável pelo Controle Interno. A Instrução Técnica 

Inicial 1312/2017 indica sua citação em relação as seguintes irregularidades em 

solidariedade com o gestor responsável pela UG: Classificação    indevida    de   

investimentos   em conta contábil de equivalentes de caixa, controle de contribuições 

previdenciárias devidas ao RPPS em desacordo com a legislação municipal, ausência 

de registro por competência de variações patrimoniais  aumentativas  decorrentes  de  
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contribuições previdenciárias, ausência de registro   contábil em créditos a receber de 

contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas, ausência  de recolhimento de 

contribuições patronais devidas pela unidade gestora ao RPPS, inconsistências na  

gestão das folhas de pagamentos e data base das provisões incompatível com a data 

das demonstrações  contábeis. 

Importa destacar que, apesar de não exercer função de gestão na autarquia municipal, 

o 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. 389, Incisos I e II, ambos do Regimento Interno 

deste TCEEES e no ordenamento legal do Município de Santa Maria do Jetibá – Lei 

Municipal 1.464/2012 e suas alterações e Decreto Municipal 969/2012, que estabelece 

o plano anual de controle e de auditoria interna – 2016, da administração direta e 

indireta do município, definindo os procedimentos metodológicos e cronológicos. 

Em outras palavras, as atribuições conferidas ao Controlador Geral do Município de 

Santa Maria do Jetibá não estão adstritas à expedição de atos meramente 

protocolares, mas constituem alicerces da Prestação de Contas, da qual seu 

responsável participa como sujeito ativo na relação obrigacional prescrita no Parágrafo 

Único, do Art. 70 da Constituição Estadual, e da qual não pode ser exonerada, 

sujeitando-se, por seus atos e subscrições, ao crivo deste Tribunal. 

 

Diante do exposto MANTENHO Luciano  Forrechi (Controlador Geral do Muncípio) no 

polo passivo da relação processual, juntamente com Roque  José Pasolini, Presidente 

do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria do Jetibá no 

exercício financeiro de 2016, julgando sem resolução de mérito em relação a Eduardo  

Stuhr, Prefeito Municipal, na forma do artigo 485, inciso VI,  do  CPC,  c/c  o  artigo  70  

da  L.C  621/2012. 

II.3 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES ABORDADOS NOS ITENS 3.1.1.1; 3.2.1; 

3.2.2; 3.2.3.1; 3.3.1.1; 3.3.2.1.1; 3.3.2.3; 3.5.1.2; 3.5.1.3; 3.5.3.1; 3.5.4.1 e 4.1 DO RT 

0861/2017-4, NA ITI 1312/2017-9, NA DECISÃO MONOCRÁTICA 1680/2017-3 E NOS 

TERMOS DE CITAÇÃO 1979/2019-8, 1980/2019-1 e 1981/2017-6. 

II. 3.1 Classificação indevida de investimentos em conta contábil de 

Equivalentes de Caixa (Item 3.1.1.1 do RT 861/2017-4).  
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Responsáveis: Sr. Roque José Pasolini (Presidente do IPS-SMJ) e Sr. Luciano 

Forrechi (Controlador Geral do Município).  

Base normativa: Artigos 85 e 87 da Lei 4.320/1964; e PCASP (6ª edição). 

Conforme apontamento feito pelo Relatório Técnico 861/2017-4 identificou-se a 

classificação indevida de investimentos em conta contábil de Equivalentes de Caixa, 

conta contábil 1.1.1.1.0.00.00, essa destinada exclusivamente ao registro do somatório 

de valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos 

com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não 

haja restrições para uso imediato, não se aplicando ao registro de recursos vinculados 

geridos pelo RPPS. 

Em sede de justificativa, o responsável reconhece a inconformidade com a pratica 

contábil exigida e afirma que corrigirá o procedimento para o exercício 2018, diante da 

impossibilidade de fazê-lo para o exercício 2017. 

A despeito da confirmação da irregularidade, na esteira da análise conclusiva extraída 

da ITC 3418/2018 e diante da ausência de efeito lesivo à continuidade e à solvência do 

RPPS, ou ao equilíbrio fiscal do município, e ao resultado das contas do RPPS, 

amoldando-se, portanto, à condição de execução de natureza qualitativa, portanto, sem 

gravidade capaz de desaprovar as contas, impondo-se a correção por meio de 

determinação, qual seja, regulares com ressalva. 

II.3.2 Controle de contribuições previdenciárias devidas ao RPPS em 

desacordo com a Legislação Municipal (Item 3.2.1 do RT 861/2017-4). 

Responsáveis: Sr. Roque José Pasolini (Presidente do IPS-SMJ) e Sr. Luciano 

Forrechi (Controlador Geral do Município).  

Base normativa: artigos 40, caput, e 149, § 1°, da Constituição da República Federativa do 

Brasil; artigo 2º da Lei Federal 9.717/1998; artigo 30 da Lei Municipal 602/2001; e, artigo 3º 

da Lei Municipal 1.758/2015. 

Conforme apontamento feito pelo Relatório Técnico 861/2017-4, consulta realizada no 

demonstrativo de receitas devidas ao RPPS (DEMREC), constatou diferença de R$ 

13.538,44 entre o registro de contribuição do segurado, no montante de 

R$2.687.653,45, e o registro da obrigação patronal, no total de R$ 2.674.011,01, 

quando as alíquotas de contribuições e obrigações previdenciárias foram fixadas em 
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11% para os empregados e 11,78% na patronal, conforme prescrito no artigo 30 da Lei 

Municipal 602/2001 e artigo 3º da Lei Municipal 1.758/2015. 

Constatou-se que o registro contábil da contribuição do servidor civil representa 

68,40%    da    contribuição    patronal, apresentando indício   de   desequilíbrio   no 

reconhecimento de contribuições previdenciárias em registros contábeis. 

Roque José Pasolini, Presidente do Instituto de Previdência, atribui a inconsistência a 

erros em lançamentos contábeis, notadamente naqueles registrados equivocadamente 

na conta 4.2.1.1.2.01.01 quando deveria sê-lo na conta 4.2.1.1.1.02.01, demonstrando 

que o resultado apurado deve ser o registro de R$2.502.540,37 para as contribuições 

do segurado e R$ 2.605.265,89, números, segundo ele, compatíveis com as alíquotas 

fixadas na legislação local. 

O NPREV, em análise das justificativas apresentadas, observou que compete ao gestor 

do RPPS, bem como do responsável pelo controle interno, tomar providências eficazes 

no sentido de sanar, imediatamente, qualquer tipo de inconsistência detectada em sua 

prestação de contas, antes da homologação da PCA e não depois, como acabou por 

ocorrer. 

Apesar das normas que regem a matéria estabelecerem a responsabilidade dos 

responsáveis quanto a fidedignidade dos dados apresentados em sede de prestação 

de contas, estas podem ser mitigadas acaso não resultem nos resultados patrimoniais, 

financeiros e atuariais do ente prestante, condição tida como qualitativas, sujeitando a 

determinação de correção em exercícios seguintes, ressalvada a impossibilidade de 

recorrência. 

Desse modo, acolho como regulares com ressalva. 

II.3.3 Ausência de registro por competência de variações patrimoniais 

aumentativas decorrentes de contribuições previdenciárias (Item 3.2.2 do RT 

861/2017-4).  

Responsáveis: Sr. Roque José Pasolini (Presidente do IPS-SMJ) e Sr. Luciano 

Forrechi (Controlador Geral do Município). 

Base normativa: Artigos 85, 100 e 101 da Lei 4.320/1964; Artigo 30 da Lei Municipal 

602/2001; Artigo 3º Lei Municipal 1.758/2015; e princípio da competência (Resolução CFC 

750/1993). 
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Conforme apontamento feito pelo Relatório Técnico 861/2017-4, identificou-se a 

ausência de registro por competência de variações patrimoniais aumentativas 

decorrentes de contribuições previdenciárias, conforme evidenciado através da Tabela 

11 (exposta no item 2.1 da ITC), identificou-se o total em contribuições previdenciárias 

devidas ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de 

Jetibá, resumidamente  evidenciadas a seguir: 

Tabela 14: Receitas devidas ao RPPS (regime de competência).  Em R$ 1,00 
Contribuições Devidas  Ao  

Rpps 
Contribuição  Do 

Segurado 
Contribuição 

Patronal 
Total 

Total 2.687.653,45 2.674.115,01 5.361.768,46 

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

Porém, em consulta ao balancete contábil de verificação (BALVER), observou-se 

um desequilíbrio nos registros de Variações Patrimoniais Aumentativas contidos 

nas contas contábeis destinadas ao controle de contribuições previdenciárias, 

conforme demonstrado a seguir: 

Tabela 15: Desequilíbrio na evidenciação de contribuições previdenciárias. Em R$ 1,00 
Contribuições  Sociais – RPPS Total 

(a)  Conta  421110200000 – Contribuições  do  segurado 2.262.808,48 

(b)  Conta  421120100000 – Contribuições  patronais  ao  RPPS 3.308.180,31 

Total = (a) + (b) 5.570.988,79 

Tais circunstâncias revelaram uma diferença de R$ 209.220,33 entre o registro 

contábil de Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) de contribuições 

previdenciárias e o registro por competência dessas receitas. Diante do exposto, 

sugeriu-se a citação do Presidente do IPS/SMJ, responsável pela Unidade Gestora, 

possibilitando a este a apresentação de justificativas quanto à divergência no 

registro da receita de contribuições previdenciárias por competência. 

Destacou-se ainda a existência de ponto de controle específico no relatório 

conclusivo do sistema de controle interno (RELUCI), ressaltando a necessidade do 

acompanhamento dos registros contábeis em conformidade com os “princípios 

fundamentais‟ de contabilidade, devidamente transcrito abaixo: 

1.1.8 Registros 
Contábeis – 
Normas Brasileiras 
de Contabilidade 

Resolução 
CFC nº 

750/1993 c/c 
NBC-T 16 

Avaliar se os registros e as demonstrações contábeis 
foram realizados de acordo com os princípios 

fundamentais de contabilidade e com as normas 
brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público 

sim 

Considerando que o sistema de controle interno informou que avaliou a adoção dos 

“princípios fundamentais‟ de contabilidade na escrituração contábil realizada pela 

Unidade Gestora, abrangendo os registros por competência de Variações 
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Patrimoniais Aumentativas, sugeriu-se também a citação do gestor responsável 

pelo controle interno para apresentação de justificativas quanto à divergência 

identificada na contabilização de contribuições previdenciárias por competência. 

O NPPREV, após análise das justificativas, conclui pela manutenção da 

irregularidade, reconhecida pelo responsável, diante da confirmação do 

descumprimento do regime de competência nos registros contábeis no 

exercício de 2016, o que prejudica a apuração do resultado e o controle das 

receitas e dos direitos a receber. 

Apesar de dos efeitos quantitativos descritos no relatório técnico 

configurarem circunstância usualmente associados a irregularidade de 

natureza grave, voto vista prolatado pelo Conselheiro Domingos Augusto 

Taufner nos autos do processo TC 8882/2017-6, traz à lume questão acerca do 

momento de fixação da exigência atribuída aos RPPS quanto ao lançamento 

por competência das contribuições previdenciárias e apresenta solução que 

entendo deva ser aplicada ao exercício 2016. 

Nesse passo, tomo a liberdade de transcrever ipis litteris a manifestação do 

referido conselheiro como causa de decidir neste item: 

“A literalidade da Lei 4.320/64 em seus artigos 85, 100 e 101 bem como o art. 50 da 

LRF não trazem a obrigação de que as receitas sejam contabilizadas pelo regime de 

competência. Entretanto, a melhor interpretação dessas normas, corroboradas com 

a normativas da STN, órgão que tem delegação pelas referidas leis para definir 

normas gerais para a consolidação das contas públicas (mas tendo como limite, é 

claro, o texto das próprias leis) passaram a entender que a contabilização da receita 

na parte patrimonial deveria ser feita pelo regime de competência. 

A Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015, trouxe os seguintes prazos, no 

tocante ao reconhecimento dos créditos tributários: 
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Os prazos previstos pela Portaria da STN foram bem elásticos, certamente pela 

dificuldade de implantação das novas medidas na contabilidade dos entes públicos.  

Entretanto, na referida Portaria, foi previsto, em seu art. 1º, § 5º, que os Tribunais de 

Contas podem antecipar esses prazos. E foi isso que o TCE-ES fez pela IN 

036/2016 (que retroagiu os seus efeitos a 31/12/2015) e acabou inserindo prazo de 

cumprimento imediato, conforme mencionado abaixo: 

 

 

Mas vale a pena ressaltar que em questões que envolvem exercícios financeiros é 

importante que a exigência não seja introduzida no próprio ano em que ela deva ser 

cumprida, devendo ser dado um prazo razoável de implantação. No caso aqui 

concreto, a norma estava exigível, entretanto, dado a ausência de prazo, a sua não 

inserção no referido ano pode enfrentar dificuldades. 

Mas de qualquer maneira, vale lembrar que no plano orçamentário continua em 

vigência o art. 35 da Lei 4.320/1964, mencionado a seguir: 

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: 
I - as receitas nêle arrecadadas; 

II - as despesas nêle legalmente empenhadas. 

Inclusive no momento de apurar o equilíbrio fiscal de um ente público são 

comparados os valores que efetivamente estão disponíveis (regime de caixa) com o 

que está comprometido de despesas mesmo que ainda não pagas (regime de 

competência). 
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O regime de competência para receita pública torna-se importante na parte 

patrimonial, para que sejam efetivamente contabilizados os direitos que o ente 

público tem a receber, pois fazem parte do seu ativo. É uma forma do ente público 

ter evidenciado melhor o seu patrimônio e facilitar as ações de cobrança. Mas 

também é possível que a contabilização desses direitos em anos posteriores ao que 

deveria ter sido feito é sim uma irregularidade, mas não é insanável, já que os 

referidos créditos poderão ser cobrados caso não sejam atingidos pela prescrição e 

decadência”. 

Pelas razões expostas, divirjo da conclusão expressa pela Área Técnica e no Parecer 

Ministerial e voto por manter a irregularidade sem macular as contas, expedindo-se 

determinação para ajustes em exercícios futuros. 

II.3.4 Ausência de previsão legal para incidência de juros e multa pelo atraso 

no recolhimento de contribuições previdenciárias (Item 3.2.3.1 do RT 861/2017-

4).  

Responsáveis: Sr. Roque José Pasolini (Presidente do IPS-SMJ) e Sr. Eduardo 

Stuhr (Prefeito Municipal).  

Base normativa: Artigos 37, 40 e 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal/1988. 

Conforme apontamento feito pelo Relatório Técnico 861/2017-4, identificou-se que o 

município de Santa Maria de Jetibá não estabeleceu a incidência de juros e multa pelo 

atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias devidas ao RPPS. 

Em análise à legislação municipal, em especial a Lei Municipal 602/2001, verificou-se 

que o município de Santa Maria de Jetibá não estabeleceu a incidência de juros e 

multa pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias devidas ao RPPS.  

Em sede de instrução técnica conclusiva, a análise realizada pela área técnica 

dispõe que por meio dos documentos expostos no Anexo 3 (Peça 

complementar 3135/2018-3, documento 92) é possível observar iniciativa, por 

parte do Comitê de Investimento do IPS/SMJ, visando a solicitação de 

alteração da Lei Municipal com a finalidade de se definir uma data mensal 

para efetivação, por parte do Ente, dos repasses das contribuições 

previdenciárias devidas ao Instituto, sugerindo ainda a fixação de multas e 

juros pelos atrasos que por ventura viessem a ocorrer. Tais sugestões estão 
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expostas na ata de reunião do comitê de investimento, realizada em 

25/02/2015. 

Contudo, somente em 13/04/2015, o Presidente do Comitê de Investimento, Sr. 

David Raasch, oficiou (OF/COMITÊ IPS-SMJ/Nº 001/2015) o presidente do IPS-

SMJ, Sr. Roque José Pasolini, sugerindo tais alterações, tendo este, 

posteriormente, em 12/05/2015, comunicado, através do OF/IPS-SMJ/Nº 

127/2015, o Prefeito Municipal, Sr. Eduardo Stuhr, solicitando a análise da 

possibilidade de alteração da Lei Municipal 602/2001 visando a fixação de uma 

data específica para o repasse das contribuições previdenciárias, como 

sugerido pelo Comitê de Investimento, sem mencionar, contudo, a questão da 

definição de índices de correção para as parcelas que fossem recolhidas em 

atraso. 

De tudo, apesar da emissão de um novo ofício (OF/IPS/SMJ/Nº 231/2016), já 

em 18 de agosto de 2016, ou seja, aproximadamente 15 meses após o 

primeiro ofício, somente em 09 de novembro de 2016, 18 meses depois da 

sugestão apresentada pelo Comitê de Investimento, através do OFÍCIO Nº 

1028/2016/SECGAB/PMSMJ, o Prefeito Municipal, Sr. Eduardo Stuhr, 

comunicou o Presidente do Instituto sobre a aprovação da Lei 1908/2016, 

estabelecendo alterações ao dispositivo da Lei nº 602, de 10 de outubro de 

2001, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de 

Santa Maria de Jetibá/ES - IPS/SMJ. 

Ocorre que a revisão alcançou somente a definição de um prazo para o 

recolhimento das contribuições previdenciárias, no § 1º do artigo 32 da Lei 

602/2001, permanecendo ausente o principal ponto que deu causa a presente 

irregularidade, qual seja, ausência de previsão legal para incidência de juros e 

multa pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias. 

Vale destacar que a ausência da correção das receitas de contribuição 

previdenciária recolhidas com atraso só potencializa o desequilíbrio atuarial 

do Instituto de Previdência e podem até estimular o atraso nos pagamentos, 

diante a ausência de encargos. 
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Apesar de reconhecer os efeitos coativos da medida, e da sua contribuição na 

manutenção do equilíbrio financeiro/atuarial, penso que a organização jurídica 

e administrativa depende do processo legislativo local, observando a 

autonomia municipal.  

Nesse passo, seria prudente a adoção de tais instrumentos de coerção e 

atualização monetária dos valores devidos, mas não vislumbro omissão grave 

que possa sujeitar a rejeição destas contas o fato da não apresentação de 

projeto de lei nesse sentido. 

No caso, percebida tal condição na análise das contas, impõe-se tão somente 

a determinação para adequação nos exercícios seguintes. 

II.3.5 Ausência de registro contábil em créditos a receber de contribuições 

previdenciárias devidas e não recolhidas (Item 3.3.1.1. do RT 861/2017-4).  

Responsáveis: Srs. Roque José Pasolini (Presidente do IPS-SMJ) e Luciano 

Forrechi (Controlador Geral do Município).   

Base normativa: Artigos 85, 87, e 89 da Lei 4.320/1964. 

Conforme apontamento feito pelo Relatório Técnico 861/2017-4, identificou-se no 

demonstrativo de contribuições devidas e arrecadadas pelo RPPS (DEMREC), assim 

como da declaração de recebimento integral dos valores devidos no exercício 

financeiro (DELQUIT), que o Fundo Municipal de Saúde deixou de recolher 

contribuições previdenciárias, patronais e de servidores, no montante de R$ 

137.954,03, referente à competência de dezembro/2016, ensejando o seu 

reconhecimento em créditos a receber no Balanço Patrimonial (BALPAT).  

Porém, ao analisar o balancete de verificação contábil (BALVER), foi observado que as 

contribuições previdenciárias a receber não se encontravam devidamente registradas 

como créditos a receber 

O NPPREV conclui serem insuficientes as justificativas apresentadas, na 

medida que o gestor fala em valores que não foram devidamente escriturados 

sem, contudo, apresentar comprovantes de que esses valores mencionados 

tenham sido efetivamente recolhidos aos RPPS.  

Apesar de entender que o reconhecimento do recolhimento advém não só da 

devida escrituração contábil mas também da comprovação desse repasse 
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através dos comprovantes e extratos bancários referentes a movimentação 

dos recursos, e ao não inscrever em restos a pagar não se estabeleceu o 

liame de pertencimento dessas obrigações ao exercício 2016 (art. 35 da Lei 

4.320/1964), não se pode furtar ao benefício da dúvida suscitada pela 

afirmação do responsável em sede de sustentação oral, em homenagem ao 

princípio da verdade material, perseguido no julgamento executados por este 

Tribunal. 

No caso, o responsável sustenta se tratar de contribuição devida pelo Fundo 

Municipal de Saúde mês12/2016, no valor de R$ 137.9954,03, recebido 

conforme nota de arrecadação nº0000007/2017, mas tal condição, 

aparentemente, não atende aos preceitos contábeis exigidos. 

No entanto, considerando que a divergência se refere exclusivamente a 

contribuições previdenciárias relacionadas à competência de dezembro/2016, 

possibilitando o recolhimento no exercício seguinte, conforme previsão do 

art. 32, § 1º, da Lei Municipal 602/2001, pode se inferir inexistir deficiências no 

recolhimento de contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, mas 

inconsistências qualitativas na forma da sua evidenciação. 

Pelas razões expostas, acolho as justificativas. 

II.3.6 Ausência de recolhimento de contribuições patronais devidas pela 

unidade gestora ao RPPS (Item 3.3.2.1.1. do RT 861/2017-4)  

Responsáveis: Srs. Roque José Pasolini (Presidente do IPS-SMJ) e Luciano 

Forrechi (Controlador Geral do Município).  

Base normativa: Artigos 40, caput, e 149, § 1°, da Constituição Federal; art. 2º da Lei 

9.717/1998; e, art. 3º da Lei Municipal 1.758/2015. 

Conforme apontamento feito pelo Relatório Técnico 861/2017-4, identificou-se que o 

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, no 

decorrer do exercício de 2016, liquidou e pagou despesa com contribuições 

previdenciárias patronais, vinculados ao Regime Próprio de Previdência municipal, em 

montante inferior ao devido, conforme quadro a seguir: 

Tabela 23 do RT: Contribuições previdenciárias devidas pelo IPS/SMJ       Em R$ 1,00 

Regime Próprio de Previdência Social Valores 
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(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento 103.238,31 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução Orçamentária 0,00 

(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária 0,00 

(D) Diferença (A – C) – Valor 103.238,31 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 100% 
Fonte: Demonstrativos FOLRPP, BALEXO – Prestação de Contas Anual/2016. 

Destaca o documento técnico que as contribuições devidas pela Unidade Gestora 

foram apuradas com base no produto da base de cálculo das contribuições patronais 

(FOLRPP) e a alíquota de 11,78% da base de cálculo das contribuições, vigente para o 

exercício de 2016, em decorrência de inconsistência na alíquota utilizada pela folha de 

pagamentos, conforme analisado no item 3.2.1 do RT 861/2017-4, concluindo-se a 

ausência de recolhimento do total das obrigações previdenciárias patronal. 

A justificativa, parcialmente acolhida no item II.3.4 desta proposta de voto, ao 

tratar da ausência de previsão legal para incidência de juros e multa pelo 

atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias tem relação direta 

com o fato indicado como irregular neste item. 

Na justificativa ali apresentada, o responsável alude ao lançamento 

equivocado da obrigação previdenciária patronal no DEMREC no valor de R$ 

9.085,52 quando deveria lançar R$ 83.812,87, além de lançados em elemento 

de despesa inapropriado, situação corrigida a partir do exercício 2017. 

Apesar da inconsistência, entendo que é possível inferir os lançamentos 

destacados neste item a partir de informações colhidas no DEMREC e, 

consequentemente, deva ser emitida determinação para os ajustes nos 

demonstrativos, situação de regulares com ressalva. 

II.3.7 Inconsistências na gestão da folha de pagamentos (Item 3.3.2.3 do RT 

861/2017-4).  

Responsáveis: Srs. Roque José Pasolini (Presidente do IPS-SMJ) e Luciano 

Forrechi (Controlador Geral do Município).  

Base normativa: Art. 141, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013; e Instrução 

Normativa TC 34/2015, Anexo I. 

O Relatório Técnico RT 861/2017-4 identificou-se a existência de inconsistências em 

suas informações, especificamente com relação à divergência entre o valor informado 
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em vantagens na folha de pagamentos (FOLRPP) e o valor da execução orçamentária 

da despesa com pessoal e encargos (BALEXO), conforme demonstrado a seguir: 

Tabela 27 do RT: Divergência entre FOLRPP e BALEXO        Em R$ 1,00 

Total das Vantagens (FOLRPP) X Execução orçamentária da Folha (BALEXO) 

(+) Valor informado em Vantagens (FOLRPP) 878.126,46 

(a) Total informado em Vantagens (FOLRPP) 878.126,46 

(+) Natureza da despesa Pessoal e Encargos Sociais (310000) 4.398.282,22 

(–)  Obrigações  patronais  (319013) 17.991,85 

(–) Obrigações patronais – operações intra (319113) 0,00 

(b) Execução orçamentária da Folha (BALEXO) 4.380.290,37 

(c) DIFERENÇA APURADA = (a) – (b) 3.502.163,91 
Fonte: Demonstrativos FOLRPP e BALEXO – Prestação de Contas Anual/2016. 

Com relação às informações de quantitativo de servidores, verificou-se que o arquivo 

FOLRPP informava um quantitativo de 33 servidores para o mês de dezembro de 2016. 

Porém, em consulta às informações encaminhadas através do sistema CADPREV do 

Ministério da Previdência, relacionou-se 1.110 servidores, 110 aposentados e 35 

pensionistas para a competência de dezembro/2016: 

 

 

Por outro lado, considerando informações contidas no estudo de avaliação atuarial 

encaminhado (DEMAAT), cuja data base dos dados encontrou-se posicionada no dia 31 

de dezembro de 2015, relacionou-se o quantitativo da população estudada da seguinte 

maneira: 778 ativos; 93 aposentados; e, 30 pensionistas. 

Finalmente, com relação às alíquotas patronais indicadas pela folha de pagamentos 

(FOLRPP), identificou-se a utilização de alíquota de 11,00% incidente sobre a base de 

cálculo das contribuições previdenciárias, aplicando-a para os meses de janeiro a 

setembro, assim como de alíquota de 11,78% da mesma base de cálculo para o restante 

do exercício de 2016. 

Porém, ao analisar o artigo 3º da Lei Municipal 1.758, de 19 de maio de 2015, verificou-se 

que a alíquota patronal prevista era de 11,78% da base de cálculo das contribuições 

previdenciárias, ao longo de todo o exercício de 2016. 
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Tal distorção na alíquota de contribuição previdenciária patronal, no montante de 0,78% 

da base de cálculo, gerou uma diferença de R$ 4.982,46 na apuração do valor total 

devido em contribuições previdenciárias patronais pela Unidade Gestora. 

O NPPREV, por meio da análise das justificativas apresentadas, observou que 

o Sr. Roque José Pasolini alegou que as divergências encontradas no resumo 

anual da folha de pagamento (FOLRPP), encaminhado junto a PCA/2016, e 

apontadas no RT 861/2017-4, trata-se de erro na geração de arquivos do 

FOLRPP. Contudo, não justificou por que foi omisso, ao não realizar a 

verificação prévia da exatidão do resumo anual da folha de pagamento 

(FOLRPP), enviado na Prestação de Contas Anual (PCA), referente ao 

exercício de 2016.  

Ademais, é de competência do gestor do RPPS, bem como do responsável 

pelo controle interno, tomar providências eficazes no sentido de sanar, 

imediatamente, qualquer tipo de inconsistência detectada em sua prestação 

de contas, antes da homologação da PCA. 

O mesmo vale para as informações de quantitativo de servidores, onde o 

gestor também reconhece que na geração do arquivo FOLRPP somente é 

mencionado os servidores contemplados na folha do próprio Instituto e que 

em virtude da utilização do cálculo atuarial ano base 2015 o contingente de 

inativos, pensionistas e servidores apresentados mostram-se divergentes do 

contingente relativo ao exercício sob análise (2016). 

Com relação a distorção na alíquota de contribuição previdenciária, o Gestor 

reconhece tratar-se de registro errado da base de cálculo da parte patronal, 

ocorrido pela prática adotada, até então, pelo RPPS, de contabilizar somente 

os valores retidos dos servidores licenciados e inativos, deixando de fora a 

parte patronal, ratificando assim, todas as inconsistências apontadas neste 

ponto. 

Os argumentos expendidos em sede de justificativas são no sentido de 

reconhecer a existência da divergência entre o confronto dos quantitativos 

apurados no arquivo FOLRPP XML com os dados registrados na 
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contabilidade no BALEXO, mas reputá-los como decorrente de falha na 

geração do arquivo em formato XML, sem reflexo patrimonial, visto que o 

valor no Resumo Anual de Folha de Pagamento do Exercício de 2016 

corresponde ao registrado no BALEXO naquele exercício. 

Partindo dessa premissa, considero que a disfunção não trouxe reflexo na situação 

patrimonial daquele ente e, por conseguinte, não lhe confiro a caracterização de falha 

de natureza grave, mas resta evidente o descuido da administração do ente, e do 

controle interno, na conciliação dos dados. 

Ademais, este Tribunal alterou a execução do controle de folha de pagamento dos 

jurisdicionados, adotando mecanismos mais eficazes de apropriação de dados e de 

conciliação nos exercícios seguintes. 

Ressalto, no entanto, que o erro na conversão do arquivo, e a ausência de análise 

criteriosa posterior, parece indicar desatenção ao item mais relevante das finanças 

municipais, mas deixa subjacente a dúvida quanto a legitimidade das informações 

produzidas. 

Em virtude de o demonstrativo ter sido apresentado de forma errônea, determine-se ao 

gestor e à Controladoria Geral do Município para que estabeleçam instrução de 

controle a fim de verificar o conteúdo dos arquivos antes de seu envio ao Tribunal de 

Contas, sob pena de responsabilização civil, criminal e administrativa, na forma do que 

dispõe o parágrafo único do art. 141 do Regimento Interno do TCEES. 

A despeito da confirmação da irregularidade, não lhe reconheço a caracterização de 

falta de natureza grave, amoldando-se à hipótese prevista no art. 84, inciso II da Lei 

Complementar 621/2012, sem aplicação de sanção, dando-se quitação à responsável 

de acordo com o art. 86 da referida lei.  

II.3.8 Inconsistência no estudo de avaliação atuarial (Item 3.5.1.2 do RT 

861/2017-4).  

Responsável: Srs. Roque José Pasolini (Presidente do IPS-SMJ). 

Base normativa: Artigo 40 da Constituição Federal/1988; artigo 1º da Lei Federal 

9.717/1998; artigo 69 da LRF; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008. 

 

Conforme apontamento feito pelo Relatório Técnico 861/2017-4, identificou-se a 

existência de inconsistências que prejudicam os resultados apresentados. Trata-se de 
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questionamento relacionado ao registro contábil do balanço atuarial (BALATU), assim 

como dos valores propostos para a revisão do plano de amortização do déficit atuarial, 

conforme transcrito a seguir, verbis: 

Inicialmente, com relação ao registro contábil do balanço atuarial (BALATU), verificou-se 

que os valores das provisões matemáticas previdenciárias equivaliam ao somatório dos 

ativos do Plano Previdenciário somado ao plano de amortização, apresentando suposto 

equilíbrio na cobertura do déficit atuarial apurado. 

Porém, o estudo atuarial propunha a alteração da alíquota patronal de cobertura do custo 

normal, de 11,78% da base de cálculo das contribuições previdenciárias para 12,97% da 

mesma base de cálculo, além de propor a elevação dos aportes previstos para a 

cobertura do déficit atuarial por meio do plano de amortização do déficit atuarial instituído. 

Considerando a necessidade de elevação da alíquota patronal para o custeio normal do 

RPPS, assim como dos aportes financeiros para equacionamento do déficit atuarial, 

depreendeu-se que as projeções matemáticas previdenciárias apresentadas pelo estudo 

de avaliação atuarial não representavam a real situação do déficit atuarial existente no 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Santa Maria de Jetibá, 

motivo pelo qual se supõe que o cálculo das provisões matemáticas previdenciárias 

tenha se baseado em modelo proposto pelo atuário, mas não no modelo vigente. 

Por outro lado, com relação à revisão do plano de amortização do déficit atuarial, 

verificou-se que o estudo de avaliação atuarial (DEMAAT) propunha a elevação dos 

aportes financeiros para a cobertura do déficit atuarial, conforme previsão contida na Lei 

Municipal 1.758/2015. 

Porém, de maneira injustificada, a proposta para o novo plano de amortização do déficit 

atuarial somente elevaria o valor dos aportes a partir do exercício de 2018, deixando 

inalterados os aportes previstos para os exercícios de 2016 e 2017, postergando os 

pagamentos e prejudicando o equacionamento do déficit atuarial. 

Diante do exposto, sugeriu-se a citação do Presidente do IPS/SMJ, responsável pela 

Unidade Gestora, para que apresentasse as justificativas quanto às inconsistências 

identificadas no estudo de avaliação atuarial (DEMAAT). 

O NPPREV, por meio da análise após os esclarecimentos prestados conclui que, em 

que pese a empresa contratada para elaborar o estudo atuarial e seu atuário 

responsável possuírem a expertise da matéria, se faz necessário que o Gestor do 

RPPS possua conhecimentos mínimos que o habilite a fazer uma análise desses 
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estudos a fim de balizar suas decisões, permitindo assim a promoção das medidas 

necessárias para a sustentabilidade do sistema previdenciário do município de Santa 

Maria de Jetibá.  

Cabe ressaltar também que, o RPPS é uma autarquia que foi criada especialmente 

com a finalidade de executar a política previdenciária do Ente e, como tal, cabe a ele a 

responsabilidade por planejar, executar e acompanhar as propostas da área. 

De tudo, é de se esperar que, ao efetuar uma análise, mesmo que sucinta, o Gestor do 

RPPS fosse capaz de verificar que as projeções matemáticas previdenciárias 

apresentadas pelo estudo de avaliação atuarial não representavam a real situação do 

déficit atuarial existente no Instituto, bem como que, a proposta para o novo plano de 

amortização desse déficit atuarial mostrava-se incompatível com essas projeções, 

tendo em vista sua proposição ter impacto fático apenas no exercício de 2018.  

Pelas razões expostas, considerando que as justificativas trazidas pelo responsável 

foram insuficientes para elidir a irregularidade, encampo os termos da análise técnica 

pela manutenção da irregularidade, com a responsabilização do Sr. Roque José 

Pasolini, Diretor Presidente do IPS-SMJ no exercício de 2016, com aplicação da 

penalidade prevista no art. 135, II, da Lei Orgânica do TCEES. 

II.3.9 Alíquota de contribuição patronal insuficiente para a cobertura do custo normal do 

RPPS (Item 3.5.1.3 do RT 861/2017-4).  

Responsáveis: Srs. Roque José Pasolini (Diretor Presidente do IPS-SMJ) e Eduardo Stuhr (Prefeito 

Municipal).  

Base normativa:  Artigo 40 da Constituição Federal/1988; artigo 1º da Lei Federal 

9.717/1998; artigo 69 da LRF; artigos 1º e 3º da Lei Municipal 1.758/2015; e, artigos 18 e 

19 da Portaria MPS 403/2008. 

Conforme apontamento feito pelo Relatório Técnico 861/2017-4 identificou-se que a Lei 

Municipal 1.758, de 19 de maio de 2015, vigente para o exercício em análise, 

estabelecia alíquota normal de contribuição previdenciária patronal em 11,78% da base 

de cálculo das contribuições previdenciárias.  

Porém, com base no item 03 do estudo de avaliação atuarial (DEMAAT), com a data da 

avaliação em 15/04/2016, a alíquota da contribuição patronal normal, destinada ao 

custeio normal do RPPS, deveria ser elevada para o percentual de 12,97% da base de 

cálculo das contribuições previdenciárias.  
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De acordo com a análise das justificativas realizada pela Área Técnica, verificou-se 

como já citado no início do presente ponto sob análise, tendo como base o item 03 do 

estudo de avaliação atuarial (DEMAAT), datado de 15/04/2016, a alíquota da 

contribuição patronal normal, destinada ao custeio normal do RPPS, deveria ser 

elevada, a partir de 2017, para o percentual de 12,97% da base de cálculo das 

contribuições previdenciárias.  

Na análise das justificativas apresentadas é possível observar que o Diretor Presidente 

do IPS/SMJ, Sr. Roque José Pasolini, declara ter enviado ao executivo municipal o 

ofício OF/IPS/SMJ 350/2016, datado de 05 de dezembro de 2016, último mês de 

vigência do mandato do Chefe do Poder Executivo, acompanhado do parecer atuarial e 

da minuta de projeto de Lei, sugerindo a elevação da alíquota patronal, a viger a partir 

de 2017, de 11,78% para 12,97%.  

Contudo, o gestor responsável pelo RPPS não explica os motivos que levaram à 

demora no envio desta solicitação. Importante enfatizar que, em se tratando de 

demanda de elevada importância para a saúde financeira do Regime, mostra-se 

contraproducente seu envio há poucos dias do término da então legislatura vigente e 

do início de vigência da nova alíquota proposta. 

No entanto, entende-se também que, apesar do prazo exíguo de tempo, sua tramitação 

antes do encerramento daquele exercício (2016), além de necessária, como atesta o 

Parecer Atuarial, era possível e, como tal, não poderia o Prefeito abster-se de dar 

andamento àquele projeto de Lei de tamanha importância. 

No caso específico e pelas razões expostas alhures, afasta-se a análise relacionado à 

conduta do Prefeito Municipal, mantendo-se, no entanto, a irregularidade, com a 

responsabilização do Sr. Roque José Pasolini.   

II.3.10 Insuficiência do plano de amortização do déficit atuarial instituído 

por meio da Lei Municipal 1.758/2015 (Item 3.5.3.1 do RT 861/2017-4). 

Responsáveis: Sr. Roque José Pasolini (Diretor Presidente do IPS-SMJ) e Sr. 

Eduardo Stuhr (Prefeito Municipal).   

Base normativa: Artigo 40 da Constituição Federal/1988; artigo 1º da Lei Federal 

9.717/1998; artigo 69 da LRF; artigo 1º da Lei Municipal 1.758/2015; e, artigos 18 e 19 da 

Portaria MPS 403/2008. 
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Conforme apontamento feito pelo Relatório Técnico 

861/2017-4 identificou-se a insuficiência do plano de amortização do déficit 

atuarial instituído por meio da Lei Municipal 1.758/2015.  

Conforme informado pelo estudo de avaliação atuarial (DEMAAT), o atual plano de 

amortização do déficit atuarial deverá ser modificado, aumentando-se os aportes 

previstos para equacionamento do déficit atuarial calculado. 

A Lei Municipal 1.758/2015 prevê a adoção de um plano de amortização do déficit 

atuarial por meio do repasse mensal de aportes. Porém, ao analisar o estudo de 

avaliação atuarial (DEMAAT), observou-se que os valores dos aportes deveriam ser 

elevados para a cobertura das reservas matemáticas de benefícios concedidos e a 

conceder. 

Assim, caso não atualizasse o plano de amortização do déficit atuarial estabelecido 

pela Lei Municipal 1.758/2015, conclui-se que o município de Santa Maria de Jetibá 

deixaria de arrecadar o valor de R$ 47.824.063,98 em aportes financeiros, ao longo de 

toda a vigência do plano, além dos prejuízos decorrentes da ausência de capitalização 

dos recursos não recolhidos ao RPPS. 

De acordo com a análise das justificativas realizada pela Área Técnica, verificou-se que 

a presente inconsistência está correlacionada com a irregularidade apontada no item 

2.9 da ITC.  

No caso específico e pelas razões expostas alhures, afasta-se a análise relacionado à 

conduta do Prefeito Municipal, mantendo-se, no entanto, a irregularidade, com a 

responsabilização do Sr. Roque José Pasolini.   

II.3.11 Data base das provisões incompatível com a data das demonstrações 

contábeis (Item 3.5.4.1 do RT 861/2017-4).  

Responsáveis: Srs. Roque José Pasolini (Presidente do IPS-SMJ) e Luciano 

Forrechi (Controlador Geral do Município).  

Base normativa: Artigo 34 da Lei Federal 4.320/1964; artigo 1º da Lei Federal 9.717/1998; 

Portaria MPS 403/2008; Princípio Contábil da Competência e Oportunidade, Normas 

Brasileiras de Contabilidade NBCT SP 16.5 e 16.10; Manual de Contabilidade Aplicado ao 

Setor Público (MCASP), 6º edição. 
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De acordo com o Relatório Técnico Contábil 861/2017-4, foi constatado no Balanço 

Patrimonial do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Santa Maria de 

Jetibá, exercício de 2016, que houve registro da atualização das provisões 

matemáticas previdenciárias, entretanto a base de dados que subsidiou a mensuração 

destes valores estava posicionada em 31/12/2015, deixando de refletir as variações 

patrimoniais ocorridas neste exercício. 

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, com a Lei Federal 9.717/1998 

e a Portaria MPS 403/2008 as Provisões Matemáticas Previdenciárias (Passivo 

Atuarial) dos RPPS devem ser registradas contabilmente e evidenciados no balanço 

patrimonial da entidade. 

Diante da análise das justificativas realizada pela Área Técnica, verificou-se 

que os argumentos apresentados pelo gestor do IPS/SMJ, Sr. Roque José 

Pasolini, que a inconsistência verificada e destacada no presente ponto é 

reconhecida, confirmando assim que as provisões matemáticas foram 

realmente registradas· no Balanço Patrimonial de 2016 com dados do último 

cálculo atuarial de 2015. 

Pelas razões expostas, encampo os termos da análise técnica, pela manutenção da 

irregularidade, com a responsabilização do Sr. Luciano Forrechi, Controlador 

Geral do Município e do Sr. Roque José Pasolini, Diretor Presidente do IPS-SMJ no 

exercício de 2016. 

II.3.12 Ausência de adoção de medidas quanto às irregularidades 

constatadas pelo relatório conclusivo do sistema de controle interno (Item 4.1 

do RT 861/2017-4).  

Responsáveis: Sr. Roque José Pasolini (Diretor Presidente do IPS-SMJ).  

Base normativa: Artigo 135, § 4º, c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado pela resolução 

TC 261/2013 e Resolução TC 227/2011. 

De acordo com o Relatório Técnico Contábil 861/2017-4, em consulta ao relatório 

conclusivo do sistema de controle interno (RELUCI), foi observado que foram 

identificadas irregularidades, conforme segue: 

3. IRREGULARIDADES CONSTATADAS 
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Dos procedimentos de controle e auditorias realizadas por essa unidade de controle 
interno, foram detectadas as irregularidades apesentadas na tabela a seguir: 

PONTO DE 
CONTROLE 

BASE LEGAL IRREGULARIDADE DETECTADA 

Pessoal – função 
de confiança e 
cargos em 
comissão. 

CRFB/88, art. 
37, inciso V. 

Os cargos em comissão não são destinados apenas para atribuições de 
direção, chefia e assessoramento no Instituto de Previdência, conforme 
descrição de suas atribuições. 

Dispensa e 
inexigibilidade de 
licitação. 

Lei 8.666/93, 
art. 24, 25 e 
26.  

Foi observado na análise do ponto de controle Despesas com pessoal – 
abrangência, devido a listagem de empenhos requerida, que houve 
irregularidade na contratação por dispensa nos empenhos nº 00019, 00024 e 
00027 no sub-elemento – equipamentos de processamento de dados – devido 
a inobservância do limite de R$ 8.000,00 por exercício financeiro para dispensa 
de licitação. 

3.1 Foi observado que houve contratação de Locação de imóvel por dispensa de licitação 
para o funcionamento da sede do IPS/SMJ da Sra. Rosilene Stuhr de Souza, servidora 
do Município de Santa Maria de Jetibá, contrariando norma contida na Lei Orgânica 
Municipal, especialmente em seu art. 94, parágrafo único. 

Porém, em análise ao pronunciamento expresso do responsável pelo RPPS 

atestando ter tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer 

conclusivo emitido pelo controle interno (PROEXE), verificou-se que o gestor 

responsável não informa a adoção de medidas para o saneamento das 

irregularidades constatadas pelo sistema de controle interno. 

Diante do exposto, considerando as irregularidades constatadas pelo sistema de 

controle interno, presentes no item 3 do relatório conclusivo do sistema de 

controle interno (RELUCI), sugeriu-se a citação do Presidente do IPS/SMJ, 

responsável pela Unidade Gestora, para apresentação de justificativas quanto à 

suposta ausência de adoção medidas relacionadas às irregularidades 

constatadas pelo sistema de controle interno, envolvendo: cargos em comissão 

não destinados à atribuições de direção chefia e assessoramento; irregularidade 

na contratação por dispensa nos empenhos 19, 24 e 27; e, locação de imóvel de 

servidora da Prefeitura, contrariando o artigo 94, parágrafo único, da Lei Orgânica 

Municipal. 

Após analisar as justificativas apresentadas pelo responsável, a Instrução Técnica 

Conclusiva 3418/2018-1 concluiu que: 

Ao se analisar a defesa apresentada pelo Presidente do Instituto, Sr. Roque José 

Pasolini, acima destacada, é possível observar que o Gestor se absteve de dar 
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explicações para os apontamentos de inconsistência destacados no presente ponto, 

restringindo-se a afirmar que o RPPS não possui Controle Interno próprio, cabendo a 

Controladoria Geral do Município a responsabilidade por examinar a legalidade das 

contas e dos atos praticados pelos responsáveis pelo RPPS. 

Vale enfatizar que os argumentos apresentados se mostram desconectados dos 

questionamentos levantados, o que referenda a omissão quanto as irregularidades 

apontadas, além da sua consequente manutenção. 

No entanto, no que concerne a existência de cargos em comissão que não atendem as 

atribuições esculpidas no artigo 37, inciso V da Constituição Federal, qual seja, direção, 

chefia e assessoramento, sendo a criação e o estabelecimento das atribuições desses 

cargos uma prerrogativa e iniciativa do Prefeito, cabe, neste caso em comento, uma 

recomendação para que o Chefe do Executivo Municipal promova as adequações 

necessárias aos respectivos cargos a fim de que se adequem às características 

estabelecidas na carta magna, dotando o RPPS de estrutura administrativa necessária ao 

desempenho de suas funções. 

No tocante as demais irregularidades, quais sejam, contratação por dispensa de valores 

acima do limite de R$ 8.000,00 e Contratação de Locação de Imóvel pertencente a 

servidora do município, deve-se destacar que são irregularidades de natureza grave e 

que, portanto, deveriam ser objeto de atenção do gestor quando da notificação do órgão 

de controle interno. Assim, o gestor deveria ao menos ter se justificado ou adotado 

medidas com vistas a elucidar os apontamentos realizados.  

Assim, considerando a ausência de informações, por parte do Gestor, quanto as 

inconsistências apontadas e diante da natureza dessas inconsistências, sugere-se, além 

da manutenção da irregularidade, a aplicação da penalidade prevista no art. 135, II, da 

Lei Orgânica do TCEES, a ser dosada pelo Relator. 

Pelas razões expostas, encampo os termos da análise técnica, pela manutenção da 

irregularidade, com a responsabilização do Sr. Roque José Pasolini, Diretor 

Presidente do IPS-SMJ no exercício de 2016 e com recomendação para que o Chefe 

do Executivo Municipal promova as adequações necessárias aos respectivos cargos a 

fim de que se adequem às características estabelecidas na carta magna, dotando o 

RPPS de estrutura administrativa necessária ao desempenho de suas funções. 
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III. CONCLUSÃO 

O Regime Próprio dos Servidores Públicos do Município de Santa Maria do Jetibá  -

IPS/SMJ foi instituído pela Lei Municipal 160/1994, revogada por meio da Lei Municipal 

602/2001, a qual modificou sua estrutura administrativa, apresentando, segundo o 

Demonstrativo da Avaliação Atuarial (DEMAAT), 778 servidores ativos, 93 aposentados 

e 30 pensionistas, totalizando 901 segurados (sata-base: 31/12/2015). 

No exercício de função diretiva, Sr. Roque José Pasolini no exercício das funções 

administrativas do cargo de diretor presidente, no exercício de 2016 é responsável pela 

prestação de contas, obrigação a ele imposta no Art. 70, Parágrafo Único da 

Constituição Estadual, constituindo-se em exigência do exercício do cargo. 

Consubstanciada no envio/remessa dos demonstrativos contábeis, dos relatórios de 

gestão e das demais peças e documentos necessários, constituindo-se de um 

processo de contas ordinárias referente a exercício financeiro determinado e 

regulamentada pela IN TC Nº 43/2017, que trata do envio de dados e informações, por 

meio de sistema informatizado, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

Prestadas as contas, em linhas gerais, a análise técnica apurou resultado orçamentário 

da entidade (tabela 3- RT 861/2017) no exercício de 2016 com superávit de R$ 

10.412.034,11, com as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas totalizado o 

montante de R$ 14.889.516,429 e R$ 4.477.482,31, respectivamente. 

As arrecadações do exercício foram suficientes para arcar com o pagamento da folha 

de benefícios previdenciários dos aposentados e pensionista, apurando-se resultado 

positivo no montante de R$ 1.093.506,48, quanto consideradas as contribuições 

decorrentes das alíquotas do custeio normal. 

Síntese do Balanço Financeiro demonstra geração de caixa no exercício no montante 

de R$ 10.116.295,39, diferença entre o saldo financeiro no exercício anterior, R$ 

32.186.992,74 e saldo para o exercício seguinte, R$ 42.303.288,13. 

Destaca-se, no entanto, que do resultado financeiro do RPPS no exercício não 

configura o único critério para sustentabilidade do sistema previdenciário, mas este 

deve ser observado conjuntamente com o equilíbrio atuarial (Art, 40, caput da 

Constituição Federal). 
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Com base na avaliação atuarial (DEMAAT), depreende-se que o IPS/SMJ não possui 

equilíbrio atuarial, visto que seus ativos não são suficientes para a cobertura das 

provisões matemáticas previdenciárias, apresentando déficit atuarial calculado em R$ 

67.914.311,64. 

Nesse quadro, a discussão sobre a equalização do resultado atuarial, envolvendo a 

higidez do método de cálculo, a análise circunstancial de seus efeitos e a ação 

administrativa e legislativa, transcendem a eventuais resultados financeiros positivos no 

tempo presente, e não deve ser objeto de leitura isolada, mas contextualizada segundo 

o mandamento expresso na parte final do caput do artigo 40 da Constituição Federal, 

remanescendo como irregularidade nesta proposta de voto a saber: 

1. Inconsistência no estudo de avaliação atuarial (Item 3.5.1.2 do RT 861/2017-4). 

Base Normativa: Artigo 40 da Constituição Federal/1988; artigo 1º da Lei Federal 

9.717/1998; artigo 69 da LRF; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008. 

Responsável: Sr. Roque José Pasolini (Diretor Presidente do IPS-SMJ). 

2. Alíquota de contribuição patronal insuficiente para a cobertura do custo normal 

do RPPS (Item 3.5.1.3 do RT 861/2017-4). Base Normativa: Artigo 40 da Constituição 

Federal/1988; artigo 1º da Lei Federal 9.717/1998; artigo 69 da LRF; artigos 1º e 3º da 

Lei Municipal 1.758/2015; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008. Responsável: 

Sr. Roque José Pasolini (Diretor Presidente do IPS-SMJ). 

3. Insuficiência do plano de amortização do déficit atuarial instituído por meio da Lei 

Municipal 1.758/2015 (Item 3.5.3.1 do RT 861/2017-4). Base Normativa: Artigo 40 da 

Constituição Federal/1988; artigo 1º da Lei Federal 9.717/1998; artigo 69 da LRF; artigo 

1º da Lei Municipal 1.758/2015; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008. 

Responsável: Sr. Roque José Pasolini (Diretor Presidente do IPS-SMJ). 

4. Data base das provisões incompatível com a data das demonstrações contábeis 

(Item 3.5.4.1 do RT 861/2017-4). Base Normativa: Artigo 34 da Lei Federal 4.320/1964; 

artigo 1º da Lei Federal 9.717/1998; Portaria MPS 403/2008; Princípio Contábil da 

Competência e Oportunidade, Normas Brasileiras de Contabilidade NBCT SP 16.5 e 

16.10; Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), 6º edição. 

Responsável: Sr. Roque José Pasolini (Diretor Presidente do IPS-SMJ). 

5. Ausência de adoção de medidas quanto às irregularidades constatadas pelo 

relatório conclusivo do sistema de controle interno (Item 4.1 do RT 861/2017-4). 

Base Normativa: Artigo 135, § 4º, c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado pela 
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resolução TC 261/2013 e Resolução TC 227/2011. Responsável: Sr. Roque José 

Pasolini (Diretor Presidente do IPS-SMJ). 

Especificamente quanto a esses itens, acompanho análise técnica quanto a 

gravosidade das irregularidades. 

Ao regulamentar o disposto nos art. 20 ao art. 30 do Decreto-Lei nº 4.657/1942, que 

institui a Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro, o Decreto 9.830/2019, 

estabelece os contornos e limites impostos à caracterização da responsabilidade do 

agente público, circunscrita ao modo de agir ou omitir, com dolo, direto ou eventual, ou 

no cometimento de erro grosseiro, este conceituado como aquele manifesto, evidente e 

inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com 

elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. 

Assim, elementos nos autos comprovam a existência dos fatos inquinados e a ausência 

de ação planejada e responsável da gestora, incapaz de adotar as medidas corretivas 

exigíveis a seu encargo e da ação contrária ao sistema legal e normativo orientador da 

matéria é condição mais adequada a produzir o resultado, ou seja, causar as 

irregularidades. 

No caso, a situação se conforma à condição de aplicação de sanção, a qual deve ter o 

valor atenuado em razão do resultado financeiro obtido no exercício. 

Ante o exposto, em desacordo parcial com as conclusões da área técnica e do 

Ministério Público de Contas, PROPONHO VOTO no sentido de que o Colegiado 

aprove a seguinte minuta de Acordão que submeto à sua consideração. 

 

 

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: 

 

1.  RESOLVER sem resolução do mérito e arquivar em relação ao Sr. Eduardo 

Stuhr, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, exercício de 2016, na 
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forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, c/c o artigo 70 da Lei Complementar 

621/2012. 

2. ACOLHER sugestão do subscritor da ITC 3418/2018 (item 1.1.2), e excluir o 

controlador interno do polo passivo em relação aos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 

2.7 e 2.11, afastando a responsabilização do Sr. Luciano Forrechi Controlador 

Geral do Município, em relação a esses apontamentos. 

3. REJEITAR as razões de justificativas e manter as irregularidades abaixo 

descritas (nos seguintes itens do Relatório Técnico nº 861/2017-4, da ITI nº 

1312/2017-9, mantidos pela ITC 3418/2018-1 e pela Manifestação Técnica de 

Defesa Oral nº 0051/2020-9), indicadas pelo índice desta proposta de voto: 

3.1 Inconsistência no estudo de avaliação atuarial (Item 3.5.1.2 do RT 861/2017-4). 

Base Normativa: Artigo 40 da Constituição Federal/1988; artigo 1º da Lei Federal 

9.717/1998; artigo 69 da LRF; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008. 

Responsável: Sr. Roque José Pasolini (Diretor Presidente do IPS-SMJ). 

3.2 Alíquota de contribuição patronal insuficiente para a cobertura do custo 

normal do RPPS (Item 3.5.1.3 do RT 861/2017-4). Base Normativa: Artigo 40 da 

Constituição Federal/1988; artigo 1º da Lei Federal 9.717/1998; artigo 69 da LRF; 

artigos 1º e 3º da Lei Municipal 1.758/2015; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS 

403/2008. Responsável: Sr. Roque José Pasolini (Diretor Presidente do IPS-

SMJ). 

3.3 Insuficiência do plano de amortização do déficit atuarial instituído por meio da 

Lei Municipal 1.758/2015 (Item 3.5.3.1 do RT 861/2017-4). Base Normativa: Artigo 

40 da Constituição Federal/1988; artigo 1º da Lei Federal 9.717/1998; artigo 69 da 

LRF; artigo 1º da Lei Municipal 1.758/2015; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS 

403/2008. Responsável: Sr. Roque José Pasolini (Diretor Presidente do IPS-

SMJ). 

3.4 Data base das provisões incompatível com a data das demonstrações 

contábeis (Item 3.5.4.1 do RT 861/2017-4). Base Normativa: Artigo 34 da Lei 

Federal 4.320/1964; artigo 1º da Lei Federal 9.717/1998; Portaria MPS 403/2008; 

Princípio Contábil da Competência e Oportunidade, Normas Brasileiras de 

Contabilidade NBCT SP 16.5 e 16.10; Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 
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Público (MCASP), 6º edição. Responsável: Sr. Roque José Pasolini (Diretor 

Presidente do IPS-SMJ). 

3.5 Ausência de adoção de medidas quanto às irregularidades constatadas pelo 

relatório conclusivo do sistema de controle interno (Item 4.1 do RT 861/2017-4). 

Base Normativa: Artigo 135, § 4º, c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado pela 

resolução TC 261/2013 e Resolução TC 227/2011. Responsável: Sr. Roque José 

Pasolini (Diretor Presidente do IPS-SMJ). 

4 JULGAR IRREGULAR a presente Prestação de Contas Anual do Instituto de 

Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá - IPS-SMJ, 

relativas ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Roque José Pasolini, 

Diretor Presidente do IPS-SMJ, 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), e, diante disso, 

aplicar-lhe multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro no art.135, 

inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 389, inciso I da Resolução TC 

261/2013 (Regimento Interno do TCEES); 

5 DETERMINAR, nos termos do art. 329, §7°, do Regimento Interno (Res. TC 

261/2013), para que: 

5.1 O atual gestor, que na próxima PCA, classifique corretamente os 

investimentos do RPPS em conta contábil apropriada, respeitando o Plano 

de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), obrigatório para cada 

exercício financeiro, e atualize os valores das ações conforme MCASP; 

5.2 Os Chefes do Poder Executivo e Legislativo adotem as medidas 

necessárias para apreciação de projeto de lei visando estabelecer a 

incidência de multas e juros sobre as contribuições previdenciárias 

recolhidas com atraso com vistas a manutenção do equilíbrio 

financeiro/atuarial do Regime e que informem o resultado na próxima 

PCA do RPPS;  

5.3 O atual gestor do RPPS promova a regularização dos registros não 

efetuados e estabeleça, em parceria com o atual Controlador Geral do 
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Município, a abertura de procedimento administrativo com a finalidade de 

proceder a verificação da existência de contribuições não recolhidas e, 

em se confirmando a ausência de repasses, providencie o seu devido 

recolhimento e apure as multas e juros gerados pelos atrasos, imputando 

ao Gestor que os deu causa o dever de ressarci-los, conforme 

estabelecido na IN 32/2014 deste TCEES, e apresente comprovação na 

próxima PCA do RPPS; 

5.4 O atual gestor municipal, com a supervisão do órgão de controle 

interno e do IPS-SMJ, recomponha com recursos do tesouro municipal o 

valor da insuficiência financeira apurada no exercício de 2016 ao fundo 

de previdência, devidamente atualizada monetariamente e com os 

demais encargos financeiros incidentes, e instaure procedimento 

administrativo com vistas a obter o ressarcimento dos encargos 

financeiros (juros e multa menos atualização monetária) dos débitos 

previdenciários, e informe o resultado na próxima prestação de contas do 

IPS-SMJ, nos termos do art. 40, caput, da Constituição da República 

Federativa do Brasil – CRFB; arts. 1º, § 1º, 8º, parágrafo único, e 69 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF; arts. 1º e 2º, § 1º, da Lei Federal 

9.717/1998; e, art. 76 da Lei Municipal 1.324/2002 (itens 2.1 e 2.2 desta 

ITC); 

5.5 O atual gestor do IPS-SMJ, com a supervisão do órgão de controle 

interno do Município, realize um levantamento de todo o passivo que o 

município tem com o RPPS, realizando o registro contábil pelo valor 

correto, devidamente atualizado, e que informe o resultado na próxima 

prestação de contas anual do IPS-SMJ, de acordo com os arts. 85, 87 e 

89 da Lei Federal 4.320/1964 e, princípio da competência - Resolução 

CFC 750/1993 (item 2.7 desta ITC); 

5.6 O atual responsável pelo IPS-SMJ e o atual responsável pelo 

Controle Interno, constatando ausência de repasses de quaisquer valores 

devidos ao RPPS, após a cobrança administrativa amigável, adote 
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medidas para a comunicação às autoridades responsáveis, em especial 

aos órgãos de conselho superior, à promotoria de justiça e ao Tribunal de 

Contas, de acordo com o art. 40 da Constituição Federal/1988; art. 11 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal; e, art. 20 da Lei Municipal 2.813/2007 e 

suas alterações (item 2.9 desta ITC) e informe o resultado na próxima 

PCA do RPPS; 

5.7 O atual gestor do IPS-SMJ, com a supervisão do órgão de controle 

interno do Município, verifique a parametrização do relatório FOLRPP e, 

se necessário, adeque os registros contábeis de forma a permitir que os 

valores registrados na contabilidade reflitam a real execução 

orçamentária das despesas com pessoal e encargos (art. 141, parágrafo 

único, da Resolução TC 261/2013; e, Instrução Normativa TC 34/2015, 

Anexo I – item 2.7 desta ITC) e informe os dados na próxima PCA do 

RPPS. 

6 DAR CIÊNCIA do julgamento deste Tribunal de Contas aos interessados e à 

Secretaria de Previdência Social vinculada ao Ministério da Fazenda 

7 Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. 

                                                                                                                    

 

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Conselheiro Substituto - Relator 

 

 

VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

 

1. RELATÓRIO 
 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá - IPS/SMJ, sob a 
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responsabilidade do Sr. Roque José Pasolini no exercício das funções administrativas 

do cargo de diretor presidente, no exercício de 2016. 

O Núcleo de Controle Externo de Fiscalização de Pessoal e Previdência/NPPREV, 

expediu o Relatório Técnico 0861/2017-4, evidenciando indícios de irregularidades. 

Achado Responsável 

3.1.1.1 Classificação indevida de investimentos em conta contábil de 
equivalentes de caixa 
Base Normativa: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964; e, PCASP (6ª 
ed.). 

Roque José Pasolini 

Luciano Forrechi 

3.2.1 Controle de contribuições previdenciárias devidas ao RPPS em 
desacordo com a legislação municipal 
Base Normativa: artigos 40, caput, e 149, § 1°, da Constituição da República 
Federativa do Brasil; artigo 2º da Lei Federal 9.717/1998; artigo 30 da Lei 
Municipal 602/2001; e, artigo 3º da Lei Municipal 1.758/2015. 

Roque José Pasolini 

Luciano Forrechi 

3.2.2 Ausência de registro por competência de variações patrimoniais 
aumentativas decorrentes de contribuições previdenciárias 
Base Normativa: artigos 85, 100 e 101 da Lei Federal 4.320/1964; artigo 30 
da Lei Municipal 602/2001; artigo 3º da Lei Municipal 1.758/2015; e, princípio 
da competência (Resolução CFC 750/1993). 

Roque José Pasolini 

Luciano Forrechi 

3.2.3.1 Ausência de previsão legal para incidência de juros e multa pelo 
atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias 
Base Normativa: artigos 37, 40 e 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição 
Federal/1988. 

Eduardo Stuhr 

Roque José Pasolini 

3.3.1.1 Ausência de registro contábil em créditos a receber de 
contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas  
Base Normativa: artigos 85, 87 e 89 da Lei Federal 4.320/1964. 

Roque José Pasolini 

Luciano Forrechi 

3.3.2.1.1 Ausência de recolhimento de contribuições patronais devidas 
pela unidade gestora ao RPPS 
Base Normativa: artigos 40, caput, e 149, § 1°, da Constituição da República 
Federativa do Brasil; artigo 2º da Lei Federal 9.717/1998; e, artigo 3º da Lei 
Municipal 1.758/2015. 

Roque José Pasolini 

Luciano Forrechi 

3.3.2.3 Inconsistências na gestão das folhas de pagamentos  
Base Normativa: artigo 141, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013; e, 
Instrução Normativa TC 34/2015, Anexo I. 

Roque José Pasolini 

Luciano Forrechi 

3.5.1.2 Inconsistências no estudo de avaliação atuarial 
Base Normativa: artigo 40 da Constituição da República; artigo 1º da Lei 
Federal 9.717/1998; artigo 69 da LRF; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS 
403/2008. 

Roque José Pasolini 

3.5.1.3 Alíquota de contribuição patronal insuficiente para a cobertura 
do custo normal do RPPS 
Base Normativa: artigo 40 da Constituição da República; artigo 1º da Lei 
Federal 9.717/1998; artigo 69 da LRF; artigo 1º a 3º da Lei Municipal 
1.758/2015; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008. 

Eduardo Stuhr 

Roque José Pasolini 

3.5.3.1 Insuficiência do plano de amortização do déficit atuarial 
instituído por meio da Lei Municipal 1.758/2015 
Base Normativa: artigo 40 da Constituição da República; artigo 1º da Lei 
Federal 9.717/1998; artigo 69 da LRF; artigo 1º da Lei Municipal 1.758/2015; 
e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008. 

Eduardo Stuhr 

Roque José Pasolini 
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Achado Responsável 

3.5.4.1 Data base das provisões incompatível com a data das 

demonstrações contábeis 
Base Normativa: artigo 34 da Lei Federal 4.320/1964; artigo 1º da Lei Federal 
9.717/1998; Portaria MPS 403/2008; Princípio Contábil da Competência e 
Oportunidade, Normas Brasileiras de Contabilidade NBCT SP 16.5 e 16.10; 
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), 6ª edição.  

Roque José Pasolini 

Luciano Forrechi 

4.1 Ausência de adoção de medidas quanto às irregularidades 
constatadas pelo relatório conclusivo do sistema de controle interno 
Base Normativa: artigo 135, § 4º, c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado 
pela Resolução TC 261/2013 e Resolução TC 227/2011. 

Roque José Pasolini 
 

Considerando os indícios assinalados constantes da ITI 1312/2017-9, foram expedidas 

citações aos responsáveis para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, 

apresentassem razões de justificativas/alegações de defesa, bem como os documentos 

que entenderem necessários.  

Regularmente citados o Sr. Roque José Pasolini (Termo de Citação 1979/2017-9), Sr. 

Eduardo Stuhr (Termo de Citação 1980/2017-1) e o Sr. Luciano Forrechi (Termo de 

Citação 1981/2017-6), os responsáveis exerceram o direito de defesa, apresentando 

suas defesas/justificativas o Sr. Roque José Pasolini encaminhou Defesa/Justificativa 

0168/2018-5 (doc. 91), o Sr. Eduardo Stuhr encaminhou sua própria 

Defesa/Justificativa 82/2018-2 (doc. 89). 

Declarou-se revelia do Sr. Luciano Forrechi, conforme Despacho 17047/2018-4 (doc. 

96). 

Em análise as defesas dos Srs. Felismino Ardizzon e Paulo Vaneli que informaram não 

serem os responsáveis pelas contas do exercício de 2016, tendo em vista que tomaram 

posse em janeiro de 2017 (atual legislatura), bem relatado na Manifestação Técnica 

11360/2019-5, sendo assim, a responsabilidade de ambos foi excluída. 

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de 

Fiscalização de Pessoal e Previdência expediu a Instrução Técnica Conclusiva 

3418/2018-1, concluindo a sua análise e opinou no sentido de que as contas do 

exercício do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de 

Jetibá – IPS-SMJ, sejam julgadas IRREGULARES nos termos do art. 84, inc. III, alínea 

“d” da Lei Complementar 621/2012 e do art. 163, inciso IV, do Regimento Interno 

(Resolução TC 261/2013), com aplicação de multa e determinação. 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 0FDB2-541F2-124DE



  

 
ACÓRDÃO TC-1319/2020 

hm/fbc 

 

 

Nos termos regimentais os autos foram enviados ao douto Ministério Público de Contas, 

que por meio do Parecer 1495/2020-4, da lavra do Procurador de Contas Dr. 

Luciano Vieira, manifestou-se no seguinte sentido: 

4.1 – seja a prestação de contas do Instituto de Previdência dos Servidores do 

Município de Santa Maria de Jetibá, exercício 2016, sob responsabilidade de Roque 

José Pasolini, julgada IRREGULAR, na forma do art. 84, inciso III, alíneas “c” e “d”, 

da LC n. 621/2012, aplicando-lhe multa pecuniária, consoante 87, inciso IV, e 135, I 

e II, do indigitado estatuto legal; 

4.2 – com espeque 135, II, da LC n. 621/2012 seja cominada multa pecuniária a 

Eduardo Stuhr; 

4.4 – pela extinção do feito sem resolução de mérito em relação a Luciano Forrechi, 

por ilegitimidade passiva ad causam, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC c/c art. 

70 da LC n. .621/2012; e 

4.5 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012, sejam expedidas as 

determinações sugeridas pela SecexPrevidência na ITC 3418/2018-1. 

Na sequência, quando do processo pautado, o sr. Roque José Pasolini sustentou 

defesa oral e nos termos regimentais, foram os presentes autos remetidos a área 

técnica, que elaborou a Manifestação Técnica de Defesa Oral – 00051/2020-9, e se 

posicionando nos seguintes termos:  

CONCLUSÃO 

Considerando a análise procedida face os argumentos tecidos em sede de 

defesa oral pelo Sr. Sebastião Luiz Siller, em defesa do Sr. Roque José 

Pasolini, diretor presidente do IPS/SMJ, conclui-se opinando, diante do 

preceituado no art. 319, §1º, inciso IV, da Res. TC 261/2013, no sentido de 

que não subsistem razões fáticas ou jurídicas para que se promovam 

mudanças nas conclusões consubstanciadas na ITC 4553/2017-9, de sorte 

que mantemos e ratificamos o que nela foi propugnado. Assim, sugere-se o 

prosseguimento do julgamento do feito, na forma dos artigos 327 a 329, da 

Res. TC 261/2013.  
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Prosseguindo, nos termos regimentais, foram os presentes autos remetidos ao douto 

Ministério Público de Contas, que por meio do Parecer 2884/2020-9, da lavra do 

Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, que anuiu a Manifestação Técnica de Defesa 

Oral 0051/2020-9, e reiterou o Parecer do Ministério Público de Contas 1495/2020-4 

Proferido voto do Relator, Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti (voto 

03381/2020-3), acompanhando parcialmente a Área Técnica e Ministério Público, 

propondo pela Irregularidade das Contas, multa, determinações e recomendações.  

Diante do exposto, pedi vista aos autos para melhor me inteirar da situação. 

É o relatório.  

2. FUNDAMENTAÇÃO  

Verifico que o feito se encontra devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, 

eis que observados todos os trâmites legais e regimentais. 

2.1. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Conforme consta no Relatório Técnico 0861/2017-4 a Prestação de Contas Anual do 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Santa Maria de 

Jetibá – IPS/SMJ, exercício de 2016, foi encaminhada a este Tribunal por meio do 

sistema CidadES/PCA, em 31/03/2017, para fins do julgamento previsto no art. 71, 

inciso III da Constituição Estadual, observando, portanto, o prazo regimental. 

Quanto a análise contábil, o Relatório Técnico 0861/2017-4 apresenta pontos de 

controle acerca dos dados encaminhados pelo responsável, demonstrado nas 

seguintes tabelas:  

Tabela 01: Arrecadação do Exercício – IPS/SMJ                      Em R$ 1,00 

Regime de previdência Prevista Arrecadada 

1.2. Receita Tributária 0,00 0,00 

1.2. Receita de Contribuições 2.960.000,00 5.570.988,79 

1.3. Receita Patrimonial 800.000,00 7.752.737,70 

1.6. Receita de Serviços 0,00 0,00 

1.9 Outras Receitas Correntes 430.000,00 1.565.789,93 

Totais 4.190.000,00 14.889.516,42 

 
Tabela 02: Despesas do Exercício – IPS/SMJ                                             Em R$ 1,00 

Despesas/ Função de Governo Administração Previdência Total 

Créditos Iniciais aprovados na LOA 1.190.000,00 3.000.000,00 4.190.000,00 
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Despesas/ Função de Governo Administração Previdência Total 

Créditos Adicionais – Suplementares 63.400,00 634.000,00 697.400,00 

Créditos Adicionais – Especiais 0,00 0,00 0,00 

Movimentações de Créditos (320.000,00) 0,00 (320.000,00) 

Dotação Atualizada 933.400,00 3.634.000,00 4.567.400,00 

Total da Despesa Empenhada 856.819,69 3.620.662,62 4.477.482,31 

Total da Despesa Liquidada 856.819,69 3.620.662,62 4.477.482,31 

Total da Despesa Paga 856.819,69 3.620.662,62 4.477.482,31 
 

Tabela 03: Apuração do Resultado Orçamentário da entidade 
Receitas Arrecadadas Despesas Empenhadas 

R$ 14.889.516,42 R$ 4.477.482,31 

Déficit: R$ 0,00 Superávit: R$ 10.412.034,11 

Total Geral: R$ 14.889.516,42 Total Geral: R$ 14.889.516,42 

 

Tabela 04: Equilíbrio Financeiro com base na Alíquota Normal de Custeio          Em R$ 
1,00 

Análise financeira do RPPS 

Receita de Contribuição 5.570.988,79 

(+) Demais Receitas, exceto patrimonial  1.565.789,93 

(–) Receita de Contribuição decorrente de aporte destinado à formação de 
reservas e amortização do déficit atuarial  

1.565.789,93 

= Receita de Contribuições Líquida (decorrente da arrecadação das alíquotas 
normal de custeio) 

5.570.988,79 

Despesas empenhadas 4.477.482,31 

Resultado Positivo 1.093.506,48 

Tabela 05: Capacidade de Formação de Reservas                                               Em R$ 1,00 
Formação de Reservas 

Saldo do Exercício Anterior (exceto recursos da taxa de administração) 32.187.711,95 

(+) Receita de Contribuição decorrente de aporte destinado à formação de reservas 
e amortização do déficit atuarial 

1.565.789,93 

(+) Rendimentos das Aplicações Financeiras  7.752.737,70 

= Saldo Aplicado que deveria existir para amortização do déficit atuarial 41.506.239,58 

= Saldo das Aplicações Financeiras existentes (exceto recursos da taxa de 
administração) 

42.303.735,94 

= Acréscimo das reservas do RPPS 797.496,36 

Tabela 06: Disponibilidades Financeiras/Investimentos Temporários                   Em R$ 

1,00 

Descrição Valores  

1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 42.303.288,13 

   1.1.1.1.1.Caixa e Equivalentes de Caixa – Consolidação 42.303.288,13 

      1.1.1.1.1.06.01 Bancos conta movimento – RPPS 283.073,32 

      1.1.1.1.1.50.03 Fundos de Investimentos 42.020.214,81 

1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários 308,16 

      1.1.4.1.1.00.00 Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação 308,16 

1.1.4.1.1.02.00 Ações 308,16 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS 42.303.596,29 

Tabela 07: Síntese do Balanço Financeiro                                                         Em R$ 

1,00 

Descrição No Exercício 
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Descrição No Exercício 

(a) Saldo Financeiro para o Exercício Seguinte 42.303.288,13 

(b) Saldo Financeiro do Exercício Anterior 32.186.992,74 

(c) Geração de caixa no exercício (a) – (b) 10.116.295,39 

  

(d) Decorrentes da execução orçamentária (g) – (h) 10.412.034,11 

(g) Receita Arrecadada 14.889.516,42 

(h) Despesa Empenhada 4.477.482,31 

  

(e) Decorrente de Interferências Financeiras (i) – (j) 0,00 

(i) Transferências Financeiras Recebidas  0,00 

(j) Transferências Financeiras Concedidas 0,00 

  

(f) Decorrente da Movimentação Extra Orçamentária (l) – (m) (295.738,72) 

(l) Ingressos 621.452,22 

(m) Desembolsos 917.190,94 

  

Resultado Financeiro do Exercício (d) + (e) + (f) 10.116.295,39 

Tabela 08: Demonstrativo do Superávit/Déficit Por Fonte de Recursos                Em R$ 

1,00 

Fonte de Recurso dos RPPS Déficit Superávit 

100 – Recursos Ordinários 0,00 0,00 

401 – Recursos do Regime Próprio de Previdência 0,00 33.104.017,38 

402 – Recursos do Fundo Financeiro 0,00 5.494.874,32 

403 – Recursos do Fundo Previdenciário 0,00 0,00 

404 – Recursos da Taxa de Administração 0,00 3.704.396,43 

405 – Recursos do Superávit da Taxa de Administração 0,00 0,00 

Resultado Consolidado: 0,00 42.303.288,13 

Tabela 09: Resultado das Aplicações Financeiras no Exercício                            Em R$ 

1,00 

Regime de previdência Fundo Previdenciário 

Rendimentos das Aplicações Financeiras 7.752.737,70 

(–) Perdas nas Aplicações Financeiras 295.738,72 

(+) Reversão de Provisão de Perdas de Investimentos  0,00 

Resultado dos Investimentos no exercício 7.456.998,98 

Tabela 10: Recursos Acumulados – IPS/SMJ                                                       Em R$ 1,00 

Regime de previdência Fundo Previdenciário 

(a) Valor Total dos Investimentos no exercício  42.303.596,29 

(b) Valor Total dos Investimentos no exercício anterior 32.187.300,90 

(c) = (a) – (b) Resultado dos Investimentos no exercício 10.116.295,39 

Tabela 11: Receita de contribuições devidas ao RPPS (regime de competência)Em R$ 

1,00 

ÓRGÃOS 
Contribuição do 

Segurado 
Contribuição Patronal TOTAL 

Prefeitura Municipal 1.956.326,20 1.990.225,83 3.946.552,03 

Fundo Municipal de Saúde 622.469,82 642.040,13 1.264.509,95 

Câmara Municipal 30.594,13 32.763,53 63.357,66 
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Instituto de Previdência 78.263,30 9.085,52 87.348,82 

TOTAL 2.687.653,45 2.674.115,01 5.361.768,46 

Tabela 12: Registro das Contribuições dos Servidores Vinculados ao RPPS       Em R$ 

1,00 

4.2.1.1.0.00.00 Contribuições Sociais – RPPS  Valores Registrados 

4.2.1.1.1.00.00 Contribuições Sociais – RPPS – Consolidação 2.262.808,48 

4.2.1.1.1.02.00 Contribuição do Segurado ao RPPS 2.262.808,48 

4.2.1.1.1.02.01 Contribuição do servidor – RPPS 2.254.347,00 

4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do aposentado – RPPS 8.461,48 

4.2.1.1.2.00.00 Contribuições Sociais – RPPS – Intra OFSS 3.308.180,31 

4.2.1.1.2.01.00 Contribuições Patronais ao RPPS 3.308.180,31 

4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo – RPPS  3.308.180,31 

TOTAL GERAL REGISTRADO 5.570.988,79 

Tabela 13: Receita de contribuições devidas ao RPPS (regime de competência)Em R$ 

1,00 

COMPARATIVO 
(A) Contribuição do 

Segurado 
(B) Contribuição 

Patronal 
(C) SOMA = (A) + 

(B) 
(D) DIFERENÇA = 

(A) – (B) 

TOTAL 2.687.653,45 2.674.115,01 5.361.768,46 13.538,44 

Tabela 14: Receitas devidas ao RPPS (regime de competência)              Em R$ 1,00 

CONTRIBUIÇÕES 
DEVIDAS AO RPPS 

Contribuição do 
Segurado 

Contribuição 
Patronal  

TOTAL 

TOTAL  2.687.653,45 2.674.115,01 5.361.768,46 

Tabela 15: Desequilíbrio na evidenciação de contribuições previdenciárias        Em R$ 

1,00 

Contribuições Sociais – RPPS Total 

(a) Conta 421110200000 – Contribuições do segurado 2.262.808,48 

(b) Conta 421120100000 – Contribuições patronais ao RPPS 3.308.180,31 

Total = (a) + (b)  5.570.988,79 

Tabela 16: Receitas recolhidas ao RPPS                    Em R$ 1,00 

ÓRGÃOS 
Contribuição do 

Segurado 
Contribuição 

Patronal 
TOTAL 

Prefeitura Municipal 1.956.326,20 1.990.225,83 3.946.552,03 

Fundo Municipal de Saúde 555.854,63 570.701,29 1.126.555,92 

Câmara Municipal 30.594,13 32.763,53 63.357,66 

Instituto de Previdência 78.263,30 9.085,52 87.348,82 

TOTAL 2.621.038,26 2.602.776,17 5.223.814,43 

  

Tabela 17: Receita não repassada ao Fundo Previdenciário do RPPS              Em R$ 

1,00 
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ÓRGÃOS 
Contribuição do 

Segurado 
Contribuição Patronal TOTAL 

Fundo Municipal de Saúde 66.615,19 71.338,84 137.954,03 

TOTAL 66.615,19 71.338,84 137.954,03 

Tabela 18: Apuração da Contribuição Patronal devida pelo RPPS                    Em R$ 1,00 

Apuração dos valores devidos ao RPPS TOTAL 

(a) Base de Cálculo das Contribuições (Folha de Pagamento) 876.386,34 

(b) Alíquota Patronal – art. 3º da Lei Municipal 1.758/2015 11,78% 

(c) Valor devido de contribuições patronais para custeio (a*b) 103.238,31 

(f) Valor total em contribuições previdenciárias patronais (c) 103.238,31 

Tabela 19: Contribuições previdenciárias recolhidas pelo IPS/SMJ          Em R$ 1,00 

Regime de previdência Empenhado Liquidado Pago 

Regime Próprio de Previdência Social 0,00 0,00 0,00 

Regime Geral de Previdência Social 17.991,85 17.991,85 17.991,85 

Totais 17.991,85 17.991,85 17.991,85 

Tabela 20: Contribuições previdenciárias retidas dos servidores do IPS/SMJ     Em R$ 

1,00 

Regime de previdência Inscrições Baixas 

Regime Próprio de Previdência Social 70.073,35 70.073,35 

Regime Geral de Previdência Social 8.517,98 8.517,98 

Totais 78.591,33 78.591,33 
Fonte: Relatório Técnico: 0861/2017-4. 

 

Tabela 21: Contribuições previdenciárias devidas pelo IPS/SMJ          Em R$ 

1,00 

Regime Próprio de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento  103.238,31 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução Orçamentária  0,00 

(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária 0,00 

(D) Diferença (A – C) – Valor 103.238,31 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 100% 

Tabela 22: Contribuições previdenciárias retidas dos servidores                          Em R$ 

1,00 

Regime Próprio de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento 66.716,84 

(B) Contribuições consignadas – Balancete de Verificação 70.073,35 

(C) Contribuições recolhidas – DEMDFL 70.073,35 

(D) Diferença (A – C) – Valor (3.356,51) 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 5,03% 

Tabela 23: Contribuições previdenciárias totais                                                     Em R$ 1,00 

Regime Próprio de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições totais devidas/retidas 169.955,15 

(B) Contribuições totais recolhidas/pagas 70.073,35 

(C) Recolhimento (B/A x 100) – Percentual 41,23% 
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Tabela 24: Contribuições previdenciárias devidas pelo IPS/SMJ                     Em R$ 

1,00 

Regime Próprio de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento 103.238,31 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução Orçamentária 0,00 

(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária 0,00 

(D) Diferença (A – C) – Valor 103.238,31 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 100% 

Tabela 25: Contribuições previdenciárias devidas pelo IPS/SMJ                       Em R$ 

1,00 

Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento 17.146,89 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução Orçamentária 17.991,85 

(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária 17.991,85 

(D) Diferença (A – C) – Valor (844,96) 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 4,93% 

Tabela 26: Contribuições previdenciárias retidas dos servidores                          Em R$ 

1,00 

Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento 8.517,98 

(B) Contribuições consignadas – Balancete de Verificação 8.517,98 

(C) Contribuições recolhidas – Balanço Financeiro 8.517,98 

(D) Diferença (A – C) – Valor 0,00 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 0,00% 

Tabela 27: Contribuições previdenciárias totais                                                     Em R$ 1,00 

Regime Geral de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições totais devidas/retidas 25.664,87 

(B) Contribuições totais recolhidas/pagas 26.509,83 

(C) Recolhimento (B/A x 100) – Percentual 103,29% 

Tabela 28: Divergência entre FOLRPP e BALEXO                     Em R$ 

1,00 

Total das Vantagens (FOLRPP) X Execução orçamentária da Folha (BALEXO) 

(+) Valor informado em Vantagens (FOLRPP) 878.126,46 

(a) Total informado em Vantagens (FOLRPP) 878.126,46 

(+) Natureza da despesa Pessoal e Encargos Sociais (310000) 4.398.282,22 

(–) Obrigações patronais (319013) 17.991,85 

(–) Obrigações patronais – operações intra (319113) 0,00 

(b) Execução orçamentária da Folha (BALEXO) 4.380.290,37 

(c) DIFERENÇA APURADA = (a) – (b) 3.502.163,91 

Tabela 29: Avaliação Atuarial Anual                                             Em R$ 1,00 

Informações Gerais Fundo Previdenciário 

Data da Avaliação 15/04/2016 

Data Base 31/12/2015 

Tabela 30: Apuração do Resultado Atuarial da entidade                Em R$ 1,00 

RESULTADO ATUARIAL DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 
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(–) Provisões Mat. De Benefícios Concedidos (PMBC) (41.191.750,38) 

(–) Provisões Mat. De Benefícios a conceder (PMBac) (58.927.056,23) 

(+) Total de ativos do RPPS 32.204.494,97 

RESULTADO ATUARIAL = DÉFICIT ATUARIAL (67.914.311,64) 

(+) Plano de amortização 67.914.311,64 

RESULTADO APÓS A COBERTURA DO PLANO DE 
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 

0,00 

Tabela 31: Evolução das avaliações atuariais                    Em R$ 1,00 

Data base 2012 2013 2014 2015 2016 

Prov. Mat. - PP -89.393.667,13 -69.106.999,54 -82.720.541,36 -100.118.806,61 -119.972.340,58 

Ativos - PP 23.631.289,92 22.352.765,47 31.921.656,40 32.204.494,97 42.325.750,41 

Resultado -65.762.377,21 -47.754.234,07 -50.798.884,96 -67.914.311,64 -77.646.590,17 

Atuário Paulo Arthur Vieira Ricardo C. de Melo Ricardo C. de Melo Ricardo C. de Melo Ricardo C. de Melo 

Tabela 32: Projeções previdenciárias do Fundo Previdenciário            Em R$ 1,00 

EXERCÍCIO 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO 

Valor (a) Valor (b) Valor (c) = (a-b) 
Valor (d) = (d Exerc. 

Anterior) + (c) 

2017 7.994 3.757 4.237 40.176 

2018 8.891 4.077 4.814 44.990 

2019 9.808 4.266 5.542 50.531 

2020 10.780 4.456 6.324 56.856 

2021 11.812 4.799 7.013 63.869 

2022 12897 5.170 7.727 71.596 

2023 14.038 5.618 8.420 80.015 

2024 15.582 6.135 9.447 89.462 

2025 16.256 7.967 8.289 97.752 

2026 16.863 9.529 7.334 105.086 

2027 17.413 10.196 7.217 112.303 

2028 17.957 10.888 7.069 119.371 

2029 18.493 11.485 7.008 126.379 

2030 19.027 12.321 6.706 133.086 

2031 19.544 13.121 6.423 139.508 

2032 20.045 13.932 6.113 145.621 

2033 20.528 15.115 5.413 151.034 

2034 20.971 16.389 4.582 155.616 

2035 21.365 17.004 4.361 159.977 

2036 21.747 17.371 4.376 164.353 

2037 22.131 17.825 4.306 168.659 

2038 22.512 18.435 4.077 172.736 

2039 22.880 19.029 3.851 176.587 

2040 23.237 19.399 3.838 180.425 

2041 23.593 19.598 3.995 184.420 

2042 23.961 19.899 4.062 188.482 

2043 24.333 20.569 3.764 192.246 

2044 24.690 20.813 3.877 196.123 

2045 25.054 20.777 4.277 200.400 

2046 25.443 20.774 4.669 205.069 

2047 25.858 20.570 5.288 210.356 

2048 26.310 20.319 5.991 216.348 

2049 19.271 19.999 -728 215.620 

2050 19.290 19.481 -191 215.429 

2051 19.342 18.991 351 215.780 

2052 19.427 18.944 483 216.264 

2053 19.521 18.870 651 216.914 

2054 19.626 18.818 808 217.722 

2055 19.740 18.782 958 218.681 

2056 19.865 18.900 965 219.645 

2057 19.990 19.048 942 220.588 

2058 20.115 19.173 942 221.529 

2059 20.240 19.322 918 222.447 

2060 20.364 19.449 915 223.362 

2061 20.489 19.571 918 224.281 

2062 20.615 19.723 892 225.174 

2063 20.741 19.846 895 226.069 

2064 20.867 19.969 898 226.966 

2065 20.993 20.099 894 227.861 

2066 21.121 20.224 897 228.758 

2067 21.249 20.349 900 229.658 

2068 21.378 20.474 904 230.562 
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EXERCÍCIO 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO 

Valor (a) Valor (b) Valor (c) = (a-b) 
Valor (d) = (d Exerc. 

Anterior) + (c) 

2069 21.509 20.601 908 231.470 

2070 21.640 20.727 913 232.383 

2071 21.772 20.854 918 233.301 

2072 21.906 20.943 963 234.263 

2073 22.042 21.071 971 235.235 

2074 22.181 21.199 982 236.217 

2075 22.320 21.327 993 237.210 

2076 22.461 21.456 1.005 238.215 

2077 22.604 21.545 1.059 239.274 

2078 22.750 21.674 1.076 240.350 

2079 22.899 21.804 1.095 241.444 

2080 23.049 21.893 1.156 242.601 

2081 23.204 22.023 1.181 243.782 

2082 23.362 22.147 1.215 244.997 

2083 23.522 22.242 1.280 246.277 

2084 23.687 22.366 1.321 247.598 

2085 23.855 22.491 1.364 248.962 

2086 24.027 22.585 1.442 250.404 

2087 24.205 22.710 1.495 251.898 

2088 24.386 22.835 1.551 253.449 

2089 24.572 22.929 1.643 255.092 

2090 24.764 23.054 1.710 256.802 

2091 26.250 24.438 1.812 258.614 

Tabela 33: Aporte financeiro anual para amortização do déficit Atuarial          Em R$ 

1,00 

Exercício 
Alíquota Patronal de Custeio 

(Normal) 
Aporte Financeiro Anual 

2015 11,00% 734.782,79 

2016 11,78% 917.240,08 

2017 11,78% 1.263.289,75 

2018 11,78% 1.616.168,69 

2019 11,78% 1.975.978,88 

2020 11,78% 2.342.823,65 

2021 11,78% 2.716.807,72 

2022 11,78% 4.208.019,66 

2023 11,78% 4.250.099,86 

2024 11,78% 4.292.600,86 

2025 11,78% 4.335.526,87 

2026 11,78% 4.378.882,14 

2027 11,78% 4.422.670,96 

2028 11,78% 4.466.897,67 

2029 11,78% 4.511.566,64 

2030 11,78% 4.556.682,31 

2031 11,78% 4.602.249,13 

2032 11,78% 4.648.271,62 

2033 11,78% 4.694.754,34 

2034 11,78% 4.741.701,88 

2035 11,78% 4.789.118,90 

2036 11,78% 4.837.010,09 

2037 11,78% 4.885.380,19 

2038 11,78% 4.934.233,99 

2039 11,78% 4.983.576,33 

2040 11,78% 5.033.412,10 

2041 11,78% 5.083.746,22 

2042 11,78% 5.134.583,68 

2043 11,78% 5.185.929,52 

2044 11,78% 5.237.788,81 

2045 11,78% 5.290.166,70 

2046 11,78% 5.343.068,37 

2047 11,78% 5.396.499,05 
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Exercício 
Alíquota Patronal de Custeio 

(Normal) 
Aporte Financeiro Anual 

2048 11,78% 5.353.482,23 

Tabela 34: Recebimento de Recursos para amortização do déficit Atuarial        Em R$ 1,00 

Conta Contábil Descrição Valores Recebidos no Ano 

4.5.1.3.2.02.01 Recursos para cobertura de déficit financeiro 516.681,49 

4.5.1.3.2.02.02 Recursos para cobertura de déficit atuarial 1.049.108,44 

Tabela 35: Comparativo de aporte financeiro para amortização do déficit            Em R$ 

1,00 

Exercício 
Aporte Financeiro 

Mensal  
(Lei 1.758/2015) 

Aporte Financeiro 
Mensal  

(DEMAAT) 
DIFERENÇA 

2016 76.436,67 76.436,67 0,00 

2017 105.274,15 105.274,15 0,00 

2018 134.680,72 154.274,15 -19.593,43 

2019 164.664,91 203.457,76 -38.792,85 

2020 195.235,30 252.913,65 -57.678,35 

2021 226.400,64 303.338,30 -76.937,66 

2022 350.668,31 354.746,16 -4.077,85 

2023 354.174,99 407.151,85 -52.976,86 

2024 357.716,74 489.684,78 -131.968,04 

2025 361.293,91 494.581,63 -133.287,72 

2026 364.906,85 499.527,45 -134.620,61 

2027 368.555,91 504.522,72 -135.966,81 

2028 372.241,47 509.567,95 -137.326,48 

2029 375.963,89 514.663,63 -138.699,74 

2030 379.723,53 519.810,27 -140.086,74 

2031 383.520,76 525.008,37 -141.487,61 

2032 387.355,97 530.258,45 -142.902,48 

2033 391.229,53 535.561,04 -144.331,51 

2034 395.141,82 540.916,65 -145.774,83 

2035 399.093,24 546.325,81 -147.232,57 

2036 403.084,17 551.789,07 -148.704,90 

2037 407.115,02 557.306,96 -150.191,94 

2038 411.186,17 562.880,03 -151.693,86 

2039 415.298,03 568.508,83 -153.210,80 

2040 419.451,01 574.193,92 -154.742,91 

2041 423.645,52 579.935,86 -156.290,34 

2042 427.881,97 585.735,22 -157.853,25 

2043 432.160,79 591.592,57 -159.431,78 

2044 436.482,40 597.508,50 -161.026,10 

2045 440.847,23 603.483,58 -162.636,36 

2046 445.255,70 609.518,42 -164.262,72 

2047 449.708,25 615.613,60 -165.905,35 

2048 446.123,52 621.769,74 -175.646,22 

Tabela 36: Registro do Resultado da Avaliação Atuarial Anual          Em R$ 

1,00 

2.2.7.2.0.00.00 Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo  

BALVER DEMAAT 
2.2.7.2.1.00.00 

Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - 
consolidação 
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2.2.7.2.0.00.00 Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo  

BALVER DEMAAT 
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 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.01.01 
Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano 
financeiro do RPPS 

0,00 0,00 

2.2.7.2.1.01.02 (-) Contribuições do ente para o plano financeiro do RPPS 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do inativo para o plano financeiro do RPPS 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.01.04 
(-) Contribuições do pensionista para o plano financeiro do 

RPPS 
0,00 0,00 

2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação previdenciária do plano financeiro do RPPS 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.01.06 (-) Parcelamento de débitos previdenciários  0,00 0,00 

2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertura de insuficiência financeira 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.02.00 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.02.01 
Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano 
financeiro do RPPS 

0,00 0,00 

2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do ente para o plano financeiro do RPPS 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do ativo para o plano financeiro do RPPS  0,00 0,00 

2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação previdenciária do plano financeiro do RPPS 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.02.05 (-) Parcelamento de débitos previdenciários  0,00 0,00 

2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura de insuficiência financeira  0,00 0,00 

2.2.7.2.1.03.00 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos 41.191.750,38 41.191.750,38 

2.2.7.2.1.03.01 
Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano 
previdenciário do RPPS 

46.953.201,40 46.953.201,40 

2.2.7.2.1.03.02 (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.03.03 
(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do 

RPPS 
(1.066.130,88) (1.066.130,88) 

2.2.7.2.1.03.04 
(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do 

RPPS 
0,00 0,00 

2.2.7.2.1.03.05 
(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do 

RPPS 
(4.695.320,14) (4.695.320,14) 

2.2.7.2.1.04.00 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder 58.927.056,23 58.927.056,23 

2.2.7.2.1.04.01 
Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano 
previdenciário do RPPS 

106.499.175,32 106.499.175,32 

2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS (19.978.346,03) (19.978.346,03) 

2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS (16.943.855,53) (16.943.855,53) 

2.2.7.2.1.04.04 
(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do 

RPPS 
(10.649.917,53) (10.649.917,53) 

2.2.7.2.1.05.00 Plano Previdenciário - Plano de Amortização  (67.914.311,64) (67.914.311,64) 

2.2.7.2.1.05.98 (-) Outros créditos do plano de amortização  (67.914.311,64) (67.914.311,64) 

2.2.7.2.1.06.00 Provisões Atuariais para ajustes do Plano Financeiro 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.06.01 Provisão atuarial para oscilação de riscos 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.07.00 Provisões Atuariais para ajustes do Plano Previdenciário 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.07.01 (+) Ajuste de resultado atuarial superavitário 0,00 0,00 

2.2.7.2.1.01.98 (+) Outras provisões atuariais para ajustes do plano 0,00 0,00 

Tabela 37:  Apuração dos Gastos Administrativos do RPPS                 Em R$ 1,00 

Folha de Pagamento de 2015 Ativos Inativos Pensionistas 

Prefeitura 14.795.358,14 0,00 0,00 

Câmara Municipal 353.813,25 0,00 0,00 

Fundo Municipal de Saúde 5.570.352,50 0,00 0,00 

Instituto de Previdência 0,00 2.308.673,56 580.565,16 

Totais das Remunerações, aposentadorias e 
pensões do exercício anterior (A) 

20.719.523,89 2.308.673,56 580.565,16 

Apuração do Cumprimento do Limite de Gastos com Despesas Administrativas 

Base de Cálculo para fins de limite (A) 23.608.762,61 

% definido para gastos administrativos (B) 2,00% 
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Limite de Gastos para o exercício C = A*B 472.175,22 

Despesas Administrativas empenhadas no exercício (D) 298.346,63 

(-) Diferença Apurada E = (C-D) 173.828,59 

2.2 QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIROS NA PCA DO GESTOR DO 

RPPS  

Embora este processo trate de análise de prestação de contas, que tem, por natureza, 

caráter pessoal, foram apontadas irregularidades responsabilizando outros agentes 

públicos municipais, a saber: o Prefeito e o Chefe da Unidade Central de Controle 

Interno. 

Conforme bem exposto pelo Relator, Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti, o 

artigo 70 da Constituição Estadual, em exata simetria com a Constituição Federal, 

atribui ao controle externo fiscalizar contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial o Estado, os Municípios e as entidades da administração direta e indireta 

quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncias de receitas. 

Instrumentaliza também, dentre outras formas de controle, na obrigação de prestar 

contas imposta a 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 dessa obrigação se aplicar aos indivíduos qualificados como responsáveis, 

a análise das contas pode identificar outras pessoas participantes em atos tidos como 

irregulares ou que tenham concorrido para sua consecução, estes sujeitos à 

fiscalização deste Tribunal de contas, a teor do inciso XVI, do art. 5º c/c inciso XI, do 

art. 1º, ambos da Lei Complementar 621/2012, que trata da fiscalização de 

cumprimento das normas relativas à responsabilidade na gestão fiscal, cabendo ao 

Tribunal definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão 

impugnado, caso seja verificada a irregularidade nas contas (inciso I, do art. 87 da Lei 

Complementar 621/2012). 

Nesse sentido, quanto a responsabilização do Prefeito entendo que, diante de ato 

típico de ordenação de despesa de prefeito, sujeito a emissão de parecer prévio, deve 
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ser resolvida sem resolução do mérito e arquivado. Assim, transcrevo o fundamento do 

Relator, tomando como minha razão de decidir: 

A Instrução Técnica Inicial 1312/2017-9 destaca condutas omissivas do Prefeito: na 

ausência de previsão legal para incidência de juros e multa pelo atraso no    

recolhimento de contribuições previdenciárias; na fixação da alíquota   de   

contribuição   patronal   insuficiente para a cobertura do custo normal do RPPS e na 

insuficiência do plano de amortização do déficit atuarial instituído por meio da Lei 

Municipal 1.758/2015. 

Entretanto, essas condutas podem ser confundidas com aquele objeto da prestação 

de contas anual de prefeito, condição que afasta a capacidade de julgamento daquele 

agente público por este Tribunal de Contas, adstrita a emissão de Parecer Prévio, na 

esteira da tese jurídica fixada no Recurso Extraordinário nº 848.826 e da Decisão 

Plenária 015/2020, que dispõe sobre as deliberações nos processos em que o Prefeito 

figura como ordenador de despesas no âmbito deste Tribunal de Contas. 

E de fato, na Prestação de Contas Anual de Prefeito do Município de Santa Maria do 

Jetibá, exercício 2016, objeto do TC 5179/2017, buscaram-se justificativas para fatos 

intrinsicamente relacionados àqueles indigitados ao prefeito nestes autos, 

especificamente relacionadas à ausência de medidas legais para a implementação do 

plano de amortização do déficit técnico atuarial do RPPS, confirmando se tratarem de 

item afeito às contas de prefeito, já apreciados naquelas contas, conforme Pareceres 

Prévio TC 017/2019 (Processo TC 5179/2017) e TC 012/2020 ( Processo TC 

10.129/2019), concluindo-se pelo afastamento da responsabilidade do Prefeito. 

Desse modo, em que pese os elementos colhidos na instrução processual, entendo 

estar diante de ato típico de ordenação de despesa de prefeito, sujeito a emissão de 

parecer prévio e que não deve evoluir diante da matéria ter sido objeto dos Pareceres 

Prévio supramencionados e, portanto, deve ser resolvida sem resolução do mérito e 

arquivado, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, c/c o artigo 70 da Lei 

Complementar 621/2012. 

Quanto a responsabilização do Controlador Municipal, chamado aos autos para 

responder de forma solidária, nos moldes do art. 74, § 1º, da Constituição Federal, em 

razão das irregularidades 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.11, temos que o Relator, em 

seu voto, considera que as atribuições conferidas ao Controlador Geral do Município 

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 
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Constituição Estadual, e da qual não pode ser exonerada, sujeitando-se, por seus atos 

e subscrições, ao crivo deste Tribunal, mantendo-o no polo passivo. 

Já o corpo técnico desta Corte, apresenta posicionamento diverso, conforme descrito 

na ITC 3418/2018-1, o qual transcrevo, como minha razão de decidir: 

No caso em análise, porém, verificou-se que o parecer do controle interno do órgão 

atestou ter realizado análise de documentos dos quais se poderia extrair 

claramente as irregularidades ora apontadas, sem que este tenha indicado qualquer 

falha no procedimento, demonstrando assim não ter agido com o devido zelo no 

exercício de suas atividades, deixando de atender ao disposto no artigo 

constitucional invocado, justificando assim a sua solidariedade com o gestor.   

Ressalte-se, contudo, que embora algumas das irregularidades tenham sido 

apontadas como de natureza grave, constata-se que aquelas em que o responsável 

pelo controle interno do município foi arrolado 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, mormente quanto sequer 

resultaram em prejuízo ao órgão ou dano ao erário. Por esta razão, não se justifica 

sua manutenção como responsável neste caso concreto, sugerindo a exclusão do 

controlador interno do pólo passivo da presente prestação de contas em relação 

aos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.11, nos termos do art. 485, IV, do CPC e art. 

70, da Lei Orgânica do TCEES. 

Nesse sentido, acompanho o Relator, divergindo da Área Técnica e Ministério 

Público quanto a responsabilização do Prefeito devendo ser resolvida sem 

resolução do mérito e arquivado e, divirjo do Relator, acompanhando a Área 

Técnica e o Ministério Público quanto a responsabilização do Controlador 

Interno, excluindo-o do pólo passivo da presente prestação de contas em relação 

aos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.11, nos termos do art. 485, IV, do CPC e art. 70, 

da Lei Orgânica do TCEES. 

3. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES ABORDADOS NO RT 861/2017-4 

3.1. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE INVESTIMENTOS EM CONTA CONTÁBIL 

DE EQUIVALENTES DE CAIXA (Item 3.1.1.1 do RT 861/2017-4 – Item 2.1 da ITC 

3418/2018-1).  

Base normativa: Artigos 85 e 87 da Lei 4.320/1964; e PCASP (6ª edição). 
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Transcrevo na íntegra as razões de fato e direito do voto do Relator para acompanhá-lo 

integralmente: 

Conforme apontamento feito pelo Relatório Técnico 861/2017-4 identificou-

se a classificação indevida de investimentos em conta contábil de 

Equivalentes de Caixa, conta contábil 1.1.1.1.0.00.00, essa destinada 

exclusivamente ao registro do somatório de valores em caixa e em bancos, 

bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação 

para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja 

restrições para uso imediato, não se aplicando ao registro de recursos 

vinculados geridos pelo RPPS. 

Em sede de justificativa, o responsável reconhece a inconformidade com a 

pratica contábil exigida e afirma que corrigirá o procedimento para o 

exercício 2018, diante da impossibilidade de fazê-lo para o exercício 2017. 

A despeito da confirmação da irregularidade, na esteira da análise 

conclusiva extraída da ITC 3418/2018 e diante da ausência de efeito lesivo à 

continuidade e à solvência do RPPS, ou ao equilíbrio fiscal do município, e 

ao resultado das contas do RPPS, amoldando-se, portanto, à condição de 

execução de natureza qualitativa, portanto, sem gravidade capaz de 

desaprovar as contas, impondo-se a correção por meio de determinação, 

qual seja, regulares com ressalva. 

Assim, corroborando entendimento do Relator, da Área Técnica e Ministério 

Público Especial de Contas, mantenho a irregularidade no campo da ressalva. 

3.2. CONTROLE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RPPS 

EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (Item 3.2.1 do RT 861/2017-4 -

Item 2.2 da ITC 3418/2018-1) 

Base Normativa: artigos 40, caput, e 149, § 1°, da Constituição da República 

Federativa do Brasil; artigo 2º da Lei Federal 9.717/1998; artigo 30 da Lei Municipal 

602/2001; e, artigo 3º da Lei Municipal 1.758/2015. 

Transcrevo na íntegra as razões de fato e direito do voto do Relator para acompanhá-lo 

integralmente: 
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Conforme apontamento feito pelo Relatório Técnico 861/2017-4, consulta 

realizada no demonstrativo de receitas devidas ao RPPS (DEMREC), 

constatou diferença de R$ 13.538,44 entre o registro de contribuição do 

segurado, no montante de R$2.687.653,45, e o registro da obrigação 

patronal, no total de R$ 2.674.011,01, quando as alíquotas de contribuições 

e obrigações previdenciárias foram fixadas em 11% para os empregados e 

11,78% na patronal, conforme prescrito no artigo 30 da Lei Municipal 

602/2001 e artigo 3º da Lei Municipal 1.758/2015. 

Constatou-se que o registro contábil da contribuição do servidor civil 

representa 68,40%    da    contribuição    patronal, apresentando indício   de   

desequilíbrio   no reconhecimento de contribuições previdenciárias em 

registros contábeis. 

Roque José Pasolini, Presidente do Instituto de Previdência, atribui a 

inconsistência a erros em lançamentos contábeis, notadamente naqueles 

registrados equivocadamente na conta 4.2.1.1.2.01.01 quando deveria sê-lo 

na conta 4.2.1.1.1.02.01, demonstrando que o resultado apurado deve ser o 

registro de R$2.502.540,37 para as contribuições do segurado e R$ 

2.605.265,89, números, segundo ele, compatíveis com as alíquotas fixadas 

na legislação local. 

O NPREV, em análise das justificativas apresentadas, observou que 

compete ao gestor do RPPS, bem como do responsável pelo controle 

interno, tomar providências eficazes no sentido de sanar, imediatamente, 

qualquer tipo de inconsistência detectada em sua prestação de contas, antes 

da homologação da PCA e não depois, como acabou por ocorrer. 

Apesar das normas que regem a matéria estabelecerem a responsabilidade 

dos responsáveis quanto a fidedignidade dos dados apresentados em sede 

de prestação de contas, estas podem ser mitigadas acaso não resultem nos 

resultados patrimoniais, financeiros e atuariais do ente prestante, condição 

tida como qualitativas, sujeitando a determinação de correção em exercícios 

seguintes, ressalvada a impossibilidade de recorrência. 

Desse modo, acolho como regulares com ressalva. 
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Corroborando entendimento do Relator, divergindo da Área Técnica e Ministério 

Público Especial de Contas, voto por manter a irregularidade, mas sem a 

capacidade de tal evento comprometer a higidez das contas. 

3.3. AUSÊNCIA DE REGISTRO POR COMPETÊNCIA DE VARIAÇÕES 
PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS (Item 3.2.2 do RT 861/2017-4 - Item 2.3 da ITC 3418/2018-1). 

Base normativa: Artigos 85, 100 e 101 da Lei 4.320/1964; Artigo 30 da Lei Municipal 

602/2001; Artigo 3º Lei Municipal 1.758/2015; e princípio da competência (Resolução 

CFC 750/1993). 

Transcrevo na íntegra as razões de fato e direito do voto do Relator para acompanhá-lo 

integralmente: 

Conforme apontamento feito pelo Relatório Técnico 861/2017-4, identificou-

se a ausência de registro por competência de variações patrimoniais 

aumentativas decorrentes de contribuições previdenciárias, conforme 

evidenciado através da Tabela 11 (exposta no item 2.1 da ITC), identificou-

se o total em contribuições previdenciárias devidas ao Instituto de 

Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, 

resumidamente  evidenciadas a seguir: 

Tabela 14: Receitas devidas ao RPPS (regime de competência).  Em R$ 
1,00 

Contribuições Devidas  Ao  
Rpps 

Contribuição  Do 
Segurado 

Contribuição 
Patronal 

Total 

Total 2.687.653,45 2.674.115,01 5.361.768,46 

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

Porém, em consulta ao balancete contábil de verificação (BALVER), 

observou-se um desequilíbrio nos registros de Variações Patrimoniais 

Aumentativas contidos nas contas contábeis destinadas ao controle de 

contribuições previdenciárias, conforme demonstrado a seguir: 

Tabela 15: Desequilíbrio na evidenciação de contribuições previdenciárias. Em R$ 1,00 
Contribuições  Sociais – RPPS Total 

(a)  Conta  421110200000 – Contribuições  do  segurado 2.262.808,48 

(b)  Conta  421120100000 – Contribuições  patronais  ao  RPPS 3.308.180,31 

Total = (a) + (b) 5.570.988,79 

Tais circunstâncias revelaram uma diferença de R$ 209.220,33 entre o 

registro contábil de Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) de 
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contribuições previdenciárias e o registro por competência dessas receitas. 

Diante do exposto, sugeriu-se a citação do Presidente do IPS/SMJ, 

responsável pela Unidade Gestora, possibilitando a este a apresentação de 

justificativas quanto à divergência no registro da receita de contribuições 

previdenciárias por competência. 

Destacou-se ainda a existência de ponto de controle específico no relatório 

conclusivo do sistema de controle interno (RELUCI), ressaltando a 

necessidade do acompanhamento dos registros contábeis em conformidade 

com os “princípios fundamentais‟ de contabilidade, devidamente transcrito 

abaixo: 

1.1.8 Registros 
Contábeis – 
Normas Brasileiras 
de Contabilidade 

Resolução 
CFC nº 

750/1993 c/c 
NBC-T 16 

Avaliar se os registros e as demonstrações contábeis 
foram realizados de acordo com os princípios 

fundamentais de contabilidade e com as normas 
brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público 

sim 

Considerando que o sistema de controle interno informou que avaliou a 

adoção dos “princípios fundamentais‟ de contabilidade na escrituração 

contábil realizada pela Unidade Gestora, abrangendo os registros por 

competência de Variações Patrimoniais Aumentativas, sugeriu-se também a 

citação do gestor responsável pelo controle interno para apresentação de 

justificativas quanto à divergência identificada na contabilização de 

contribuições previdenciárias por competência. 

O NPPREV, após análise das justificativas, conclui pela manutenção da 

irregularidade, reconhecida pelo responsável, diante da confirmação do 

descumprimento do regime de competência nos registros contábeis no 

exercício de 2016, o que prejudica a apuração do resultado e o controle das 

receitas e dos direitos a receber. 

Apesar de dos efeitos quantitativos descritos no relatório técnico 

configurarem circunstância usualmente associados a irregularidade de 

natureza grave, voto vista prolatado pelo Conselheiro Domingos Augusto 

Taufner nos autos do processo TC 8882/2017-6, traz à lume questão acerca 

do momento de fixação da exigência atribuída aos RPPS quanto ao 

lançamento por competência das contribuições previdenciárias e apresenta 

solução que entendo deva ser aplicada ao exercício 2016. 
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Nesse passo, tomo a liberdade de transcrever ipis litteris a manifestação do 

referido conselheiro como causa de decidir neste item: 

“A literalidade da Lei 4.320/64 em seus artigos 85, 100 e 101 bem como o 

art. 50 da LRF não trazem a obrigação de que as receitas sejam 

contabilizadas pelo regime de competência. Entretanto, a melhor 

interpretação dessas normas, corroboradas com a normativas da STN, 

órgão que tem delegação pelas referidas leis para definir normas gerais para 

a consolidação das contas públicas (mas tendo como limite, é claro, o texto 

das próprias leis) passaram a entender que a contabilização da receita na 

parte patrimonial deveria ser feita pelo regime de competência. 

A Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015, trouxe os seguintes prazos, 

no tocante ao reconhecimento dos créditos tributários: 

 

 

Os prazos previstos pela Portaria da STN foram bem elásticos, certamente 

pela dificuldade de implantação das novas medidas na contabilidade dos 

entes públicos.  

Entretanto, na referida Portaria, foi previsto, em seu art. 1º, § 5º, que os 

Tribunais de Contas podem antecipar esses prazos. E foi isso que o TCE-ES 

fez pela IN 036/2016 (que retroagiu os seus efeitos a 31/12/2015) e acabou 

inserindo prazo de cumprimento imediato, conforme mencionado abaixo: 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 0FDB2-541F2-124DE



  

 
ACÓRDÃO TC-1319/2020 

hm/fbc 

 

 

 

 

Mas vale a pena ressaltar que em questões que envolvem exercícios 

financeiros é importante que a exigência não seja introduzida no próprio ano 

em que ela deva ser cumprida, devendo ser dado um prazo razoável de 

implantação. No caso aqui concreto, a norma estava exigível, entretanto, 

dado a ausência de prazo, a sua não inserção no referido ano pode 

enfrentar dificuldades. 

Mas de qualquer maneira, vale lembrar que no plano orçamentário continua 

em vigência o art. 35 da Lei 4.320/1964, mencionado a seguir: 

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: 
I - as receitas nêle arrecadadas; 

II - as despesas nêle legalmente empenhadas. 

Inclusive no momento de apurar o equilíbrio fiscal de um ente público são 

comparados os valores que efetivamente estão disponíveis (regime de 

caixa) com o que está comprometido de despesas mesmo que ainda não 

pagas (regime de competência). 

O regime de competência para receita pública torna-se importante na parte 

patrimonial, para que sejam efetivamente contabilizados os direitos que o 

ente público tem a receber, pois fazem parte do seu ativo. É uma forma do 

ente público ter evidenciado melhor o seu patrimônio e facilitar as ações de 

cobrança. Mas também é possível que a contabilização desses direitos em 

anos posteriores ao que deveria ter sido feito é sim uma irregularidade, mas 

não é insanável, já que os referidos créditos poderão ser cobrados caso não 

sejam atingidos pela prescrição e decadência”. 
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Pelas razões expostas, divirjo da conclusão expressa pela Área Técnica e 

no Parecer Ministerial e voto por manter a irregularidade sem macular as 

contas, expedindo-se determinação para ajustes em exercícios futuros. 

Corroborando entendimento do Relator, divergindo da Área Técnica e Ministério 

Público Especial de Contas, voto por manter a irregularidade, mas sem a 

capacidade de tal evento comprometer a higidez das contas, expedindo 

determinação. 

3.4. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA 

PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

(Item 3.2.3.1 do RT 861/2017-4 - Item 2.4 da ITC 3418/2018-1).  

Base normativa: Artigos 37, 40 e 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição 

Federal/1988. 

Transcrevo na íntegra as razões de fato e direito do voto do Relator para acompanhá-lo 

integralmente: 

Conforme apontamento feito pelo Relatório Técnico 861/2017-4, identificou-

se que o município de Santa Maria de Jetibá não estabeleceu a incidência 

de juros e multa pelo atraso no recolhimento de contribuições 

previdenciárias devidas ao RPPS. 

Em análise à legislação municipal, em especial a Lei Municipal 602/2001, 

verificou-se que o município de Santa Maria de Jetibá não estabeleceu a 

incidência de juros e multa pelo atraso no recolhimento de contribuições 

previdenciárias devidas ao RPPS.  

Em sede de instrução técnica conclusiva, a análise realizada pela área 

técnica dispõe que por meio dos documentos expostos no Anexo 3 (Peça 

complementar 3135/2018-3, documento 92) é possível observar iniciativa, 

por parte do Comitê de Investimento do IPS/SMJ, visando a solicitação de 

alteração da Lei Municipal com a finalidade de se definir uma data mensal 

para efetivação, por parte do Ente, dos repasses das contribuições 

previdenciárias devidas ao Instituto, sugerindo ainda a fixação de multas e 

juros pelos atrasos que por ventura viessem a ocorrer. Tais sugestões estão 
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expostas na ata de reunião do comitê de investimento, realizada em 

25/02/2015. 

Contudo, somente em 13/04/2015, o Presidente do Comitê de Investimento, 

Sr. David Raasch, oficiou (OF/COMITÊ IPS-SMJ/Nº 001/2015) o presidente 

do IPS-SMJ, Sr. Roque José Pasolini, sugerindo tais alterações, tendo este, 

posteriormente, em 12/05/2015, comunicado, através do OF/IPS-SMJ/Nº 

127/2015, o Prefeito Municipal, Sr. Eduardo Stuhr, solicitando a análise da 

possibilidade de alteração da Lei Municipal 602/2001 visando a fixação de 

uma data específica para o repasse das contribuições previdenciárias, como 

sugerido pelo Comitê de Investimento, sem mencionar, contudo, a questão 

da definição de índices de correção para as parcelas que fossem recolhidas 

em atraso. 

De tudo, apesar da emissão de um novo ofício (OF/IPS/SMJ/Nº 231/2016), 

já em 18 de agosto de 2016, ou seja, aproximadamente 15 meses após o 

primeiro ofício, somente em 09 de novembro de 2016, 18 meses depois da 

sugestão apresentada pelo Comitê de Investimento, através do OFÍCIO Nº 

1028/2016/SECGAB/PMSMJ, o Prefeito Municipal, Sr. Eduardo Stuhr, 

comunicou o Presidente do Instituto sobre a aprovação da Lei 1908/2016, 

estabelecendo alterações ao dispositivo da Lei nº 602, de 10 de outubro de 

2001, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

de Santa Maria de Jetibá/ES - IPS/SMJ. 

Ocorre que a revisão alcançou somente a definição de um prazo para o 

recolhimento das contribuições previdenciárias, no § 1º do artigo 32 da Lei 

602/2001, permanecendo ausente o principal ponto que deu causa a 

presente irregularidade, qual seja, ausência de previsão legal para incidência 

de juros e multa pelo atraso no recolhimento de contribuições 

previdenciárias. 

Vale destacar que a ausência da correção das receitas de contribuição 

previdenciária recolhidas com atraso só potencializa o desequilíbrio atuarial 

do Instituto de Previdência e podem até estimular o atraso nos pagamentos, 

diante a ausência de encargos. 
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Apesar de reconhecer os efeitos coativos da medida, e da sua contribuição 

na manutenção do equilíbrio financeiro/atuarial, penso que a organização 

jurídica e administrativa depende do processo legislativo local, observando a 

autonomia municipal.  

Nesse passo, seria prudente a adoção de tais instrumentos de coerção e 

atualização monetária dos valores devidos, mas não vislumbro omissão 

grave que possa sujeitar a rejeição destas contas o fato da não 

apresentação de projeto de lei nesse sentido. 

No caso, percebida tal condição na análise das contas, impõe-se tão 

somente a determinação para adequação nos exercícios seguintes. 

Nesse sentido, acompanho o Relator, divergindo da Área Técnica e Ministério 

Publico Especial de contas, voto pela regularidade deste item com ressalva e 

determinação para a adequação da norma para que seja inserida a previsão legal 

para incidência de juros e multa pelo atraso no recolhimento de contribuições 

previdenciárias. 

3.5. AUSÊNCIA DE REGISTRO CONTÁBIL EM CRÉDITOS A RECEBER DE 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS E NÃO RECOLHIDAS (Item 

3.3.1.1. do RT 861/2017-4 - Item 2.5 da ITC 3418/2018-1) 

Base normativa: Artigos 85, 87, e 89 da Lei 4.320/1964. 

Transcrevo na íntegra as razões de fato e direito do voto do Relator para acompanhá-lo 

integralmente: 

Conforme apontamento feito pelo Relatório Técnico 861/2017-4, identificou-

se no demonstrativo de contribuições devidas e arrecadadas pelo RPPS 

(DEMREC), assim como da declaração de recebimento integral dos valores 

devidos no exercício financeiro (DELQUIT), que o Fundo Municipal de Saúde 

deixou de recolher contribuições previdenciárias, patronais e de servidores, 

no montante de R$ 137.954,03, referente à competência de dezembro/2016, 

ensejando o seu reconhecimento em créditos a receber no Balanço 

Patrimonial (BALPAT).  
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Porém, ao analisar o balancete de verificação contábil (BALVER), foi 

observado que as contribuições previdenciárias a receber não se 

encontravam devidamente registradas como créditos a receber 

O NPPREV conclui serem insuficientes as justificativas apresentadas, na medida 

que o gestor fala em valores que não foram devidamente escriturados sem, 

contudo, apresentar comprovantes de que esses valores mencionados tenham sido 

efetivamente recolhidos aos RPPS.  

Apesar de entender que o reconhecimento do recolhimento advém não só da 

devida escrituração contábil mas também da comprovação desse repasse através 

dos comprovantes e extratos bancários referentes a movimentação dos recursos, e 

ao não inscrever em restos a pagar não se estabeleceu o liame de pertencimento 

dessas obrigações ao exercício 2016 (art. 35 da Lei 4.320/1964), não se pode furtar 

ao benefício da dúvida suscitada pela afirmação do responsável em sede de 

sustentação oral, em homenagem ao princípio da verdade material, perseguido no 

julgamento executados por este Tribunal. 

No caso, o responsável sustenta se tratar de contribuição devida pelo Fundo 

Municipal de Saúde mês12/2016, no valor de R$ 137.9954,03, recebido conforme 

nota de arrecadação nº0000007/2017, mas tal condição, aparentemente, não 

atende aos preceitos contábeis exigidos. 

No entanto, considerando que a divergência se refere exclusivamente a 

contribuições previdenciárias relacionadas à competência de dezembro/2016, 

possibilitando o recolhimento no exercício seguinte, conforme previsão do art. 32, § 

1º, da Lei Municipal 602/2001, pode se inferir inexistir deficiências no recolhimento 

de contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, mas inconsistências qualitativas 

na forma da sua evidenciação. 

Pelas razões expostas, acolho as justificativas. 

 

Corroborando entendimento do Relator, divergindo da área técnica e Ministério 

Público Especial de Contas, voto por afastar a irregularidade. 
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3.6. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 

DEVIDAS PELA UNIDADE GESTORA AO RPPS (Item 3.3.2.1.1. do RT 861/2017-4 - 

Item 2.6 da ITC 3418/2018-1)  

Base normativa: Artigos 40, caput, e 149, § 1°, da Constituição Federal; art. 2º da Lei 

9.717/1998; e, art. 3º da Lei Municipal 1.758/2015. 

Transcrevo na íntegra as razões de fato e direito do voto do Relator para acompanhá-lo 

integralmente: 

Conforme apontamento feito pelo Relatório Técnico 861/2017-4, identificou-

se que o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa 

Maria de Jetibá, no decorrer do exercício de 2016, liquidou e pagou despesa 

com contribuições previdenciárias patronais, vinculados ao Regime Próprio 

de Previdência municipal, em montante inferior ao devido, conforme quadro 

a seguir: 

Tabela 23 do RT: Contribuições previdenciárias devidas pelo IPS/SMJ       Em R$ 1,00 

Regime Próprio de Previdência Social Valores 

(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento 103.238,31 

(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução Orçamentária 0,00 

(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária 0,00 

(D) Diferença (A – C) – Valor 103.238,31 

(E) Diferença (D / A) – Percentual 100% 
Fonte: Demonstrativos FOLRPP, BALEXO – Prestação de Contas Anual/2016. 

Destaca o documento técnico que as contribuições devidas pela Unidade 

Gestora foram apuradas com base no produto da base de cálculo das 

contribuições patronais (FOLRPP) e a alíquota de 11,78% da base de 

cálculo das contribuições, vigente para o exercício de 2016, em decorrência 

de inconsistência na alíquota utilizada pela folha de pagamentos, conforme 

analisado no item 3.2.1 do RT 861/2017-4, concluindo-se a ausência de 

recolhimento do total das obrigações previdenciárias patronal. 

A justificativa, parcialmente acolhida no item II.3.4 desta proposta de voto, ao tratar 

da ausência de previsão legal para incidência de juros e multa pelo atraso no 

recolhimento de contribuições previdenciárias tem relação direta com o fato 

indicado como irregular neste item. 
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Na justificativa ali apresentada, o responsável alude ao lançamento equivocado da 

obrigação previdenciária patronal no DEMREC no valor de R$ 9.085,52 quando 

deveria lançar R$ 83.812,87, além de lançados em elemento de despesa 

inapropriado, situação corrigida a partir do exercício 2017. 

Apesar da inconsistência, entendo que é possível inferir os lançamentos 

destacados neste item a partir de informações colhidas no DEMREC e, 

consequentemente, deva ser emitida determinação para os ajustes nos 

demonstrativos, situação de regulares com ressalva. 

Ante o exposto, corroborando entendimento do Relator, divergindo da Área 

Técnica e Ministério Público Especial de Contas, voto por afastar a irregularidade 

e determinação para que seja se proceda os ajustes nos demonstrativos. 

3.7. INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS (Item 3.3.2.3 

do RT 861/2017-4 - Item 2.7 da ITC 3418/2018-1).  

Base normativa: Art. 141, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013; e Instrução 

Normativa TC 34/2015, Anexo I. 

Transcrevo na íntegra as razões de fato e direito do voto do Relator para acompanhá-lo 

integralmente: 

O Relatório Técnico RT 861/2017-4 identificou-se a existência de 

inconsistências em suas informações, especificamente com relação à 

divergência entre o valor informado em vantagens na folha de pagamentos 

(FOLRPP) e o valor da execução orçamentária da despesa com pessoal e 

encargos (BALEXO), conforme demonstrado a seguir: 

Tabela 27 do RT: Divergência entre FOLRPP e BALEXO        Em R$ 1,00 

Total das Vantagens (FOLRPP) X Execução orçamentária da Folha (BALEXO) 

(+) Valor informado em Vantagens (FOLRPP) 878.126,46 

(a) Total informado em Vantagens (FOLRPP) 878.126,46 

(+) Natureza da despesa Pessoal e Encargos Sociais (310000) 4.398.282,22 

(–)  Obrigações  patronais  (319013) 17.991,85 

(–) Obrigações patronais – operações intra (319113) 0,00 

(b) Execução orçamentária da Folha (BALEXO) 4.380.290,37 

(c) DIFERENÇA APURADA = (a) – (b) 3.502.163,91 
Fonte: Demonstrativos FOLRPP e BALEXO – Prestação de Contas Anual/2016. 
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Com relação às informações de quantitativo de servidores, verificou-se que o 

arquivo FOLRPP informava um quantitativo de 33 servidores para o mês de 

dezembro de 2016. Porém, em consulta às informações encaminhadas 

através do sistema CADPREV do Ministério da Previdência, relacionou-se 

1.110 servidores, 110 aposentados e 35 pensionistas para a competência de 

dezembro/2016: 

 

 

Por outro lado, considerando informações contidas no estudo de 

avaliação atuarial encaminhado (DEMAAT), cuja data base dos dados 

encontrou-se posicionada no dia 31 de dezembro de 2015, relacionou-se 

o quantitativo da população estudada da seguinte maneira: 778 ativos; 93 

aposentados; e, 30 pensionistas. 

Finalmente, com relação às alíquotas patronais indicadas pela folha de 

pagamentos (FOLRPP), identificou-se a utilização de alíquota de 11,00% 

incidente sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias, 

aplicando-a para os meses de janeiro a setembro, assim como de alíquota 

de 11,78% da mesma base de cálculo para o restante do exercício de 

2016. 

Porém, ao analisar o artigo 3º da Lei Municipal 1.758, de 19 de maio de 

2015, verificou-se que a alíquota patronal prevista era de 11,78% da base 

de cálculo das contribuições previdenciárias, ao longo de todo o exercício 

de 2016. 

Tal distorção na alíquota de contribuição previdenciária patronal, no 

montante de 0,78% da base de cálculo, gerou uma diferença de R$ 

4.982,46 na apuração do valor total devido em contribuições 

previdenciárias patronais pela Unidade Gestora. 
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O NPPREV, por meio da análise das justificativas apresentadas, observou 

que o Sr. Roque José Pasolini alegou que as divergências encontradas no 

resumo anual da folha de pagamento (FOLRPP), encaminhado junto a 

PCA/2016, e apontadas no RT 861/2017-4, trata-se de erro na geração de 

arquivos do FOLRPP. Contudo, não justificou por que foi omisso, ao não 

realizar a verificação prévia da exatidão do resumo anual da folha de 

pagamento (FOLRPP), enviado na Prestação de Contas Anual (PCA), 

referente ao exercício de 2016.  

Ademais, é de competência do gestor do RPPS, bem como do responsável 

pelo controle interno, tomar providências eficazes no sentido de sanar, 

imediatamente, qualquer tipo de inconsistência detectada em sua prestação 

de contas, antes da homologação da PCA. 

O mesmo vale para as informações de quantitativo de servidores, onde o 

gestor também reconhece que na geração do arquivo FOLRPP somente é 

mencionado os servidores contemplados na folha do próprio Instituto e que 

em virtude da utilização do cálculo atuarial ano base 2015 o contingente de 

inativos, pensionistas e servidores apresentados mostram-se divergentes do 

contingente relativo ao exercício sob análise (2016). 

Com relação a distorção na alíquota de contribuição previdenciária, o Gestor 

reconhece tratar-se de registro errado da base de cálculo da parte patronal, 

ocorrido pela prática adotada, até então, pelo RPPS, de contabilizar somente 

os valores retidos dos servidores licenciados e inativos, deixando de fora a 

parte patronal, ratificando assim, todas as inconsistências apontadas neste 

ponto. 

Os argumentos expendidos em sede de justificativas são no sentido de 

reconhecer a existência da divergência entre o confronto dos quantitativos 

apurados no arquivo FOLRPP XML com os dados registrados na 

contabilidade no BALEXO, mas reputá-los como decorrente de falha na 

geração do arquivo em formato XML, sem reflexo patrimonial, visto que o 

valor no Resumo Anual de Folha de Pagamento do Exercício de 2016 

corresponde ao registrado no BALEXO naquele exercício. 
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Partindo dessa premissa, considero que a disfunção não trouxe reflexo na 

situação patrimonial daquele ente e, por conseguinte, não lhe confiro a 

caracterização de falha de natureza grave, mas resta evidente o descuido da 

administração do ente, e do controle interno, na conciliação dos dados. 

Ademais, este Tribunal alterou a execução do controle de folha de 

pagamento dos jurisdicionados, adotando mecanismos mais eficazes de 

apropriação de dados e de conciliação nos exercícios seguintes. 

Ressalto, no entanto, que o erro na conversão do arquivo, e a ausência de 

análise criteriosa posterior, parece indicar desatenção ao item mais 

relevante das finanças municipais, mas deixa subjacente a dúvida quanto a 

legitimidade das informações produzidas. 

Em virtude de o demonstrativo ter sido apresentado de forma errônea, 

determine-se ao gestor e à Controladoria Geral do Município para que 

estabeleçam instrução de controle a fim de verificar o conteúdo dos arquivos 

antes de seu envio ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilização 

civil, criminal e administrativa, na forma do que dispõe o parágrafo único do 

art. 141 do Regimento Interno do TCEES. 

A despeito da confirmação da irregularidade, não lhe reconheço a 

caracterização de falta de natureza grave, amoldando-se à hipótese prevista 

no art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012, sem aplicação de 

sanção, dando-se quitação à responsável de acordo com o art. 86 da 

referida lei.  

Ante o exposto, corroborando o entendimento do Relator, divergindo da Área 

Técnica e Ministério Público Especial de Contas, voto por afastar a 

irregularidade, com ressalva. 

3.8. INCONSISTÊNCIA NO ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL (Item 3.5.1.2 do 

RT 861/2017-4 – Item 2.8 da ITC 3418/2018-1)  

Base Normativa: Artigo 40 da Constituição Federal/1988; artigo 1º da Lei Federal 9.717/1998; 

artigo 69 da LRF; e, artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008. 
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Conforme se extrai do Relatório Técnico RT 861/2017-4, observa-se existência de 

inconsistências que prejudicam os resultados apresentados. Trata-se de 

questionamento relacionado ao registro contábil do balanço atuarial (BALATU), assim 

como dos valores propostos para a revisão do plano de amortização do déficit atuarial, 

conforme transcrito a seguir, verbis: 

Inicialmente, com relação ao registro contábil do balanço atuarial (BALATU), 

verificou-se que os valores das provisões matemáticas previdenciárias 

equivaliam ao somatório dos ativos do Plano Previdenciário somado ao 

plano de amortização, apresentando suposto equilíbrio na cobertura do 

déficit atuarial apurado. 

Porém, o estudo atuarial propunha a alteração da alíquota patronal de 

cobertura do custo normal, de 11,78% da base de cálculo das contribuições 

previdenciárias para 12,97% da mesma base de cálculo, além de propor a 

elevação dos aportes previstos para a cobertura do déficit atuarial por meio 

do plano de amortização do déficit atuarial instituído. 

Considerando a necessidade de elevação da alíquota patronal para o 

custeio normal do RPPS, assim como dos aportes financeiros para 

equacionamento do déficit atuarial, depreendeu-se que as projeções 

matemáticas previdenciárias apresentadas pelo estudo de avaliação atuarial 

não representavam a real situação do déficit atuarial existente no Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do município de Santa Maria de Jetibá, 

motivo pelo qual se supõe que o cálculo das provisões matemáticas 

previdenciárias tenha se baseado em modelo proposto pelo atuário, mas não 

no modelo vigente. 

Por outro lado, com relação à revisão do plano de amortização do déficit 

atuarial, verificou-se que o estudo de avaliação atuarial (DEMAAT) propunha 

a elevação dos aportes financeiros para a cobertura do déficit atuarial, 

conforme previsão contida na Lei Municipal 1.758/2015. 

Porém, de maneira injustificada, a proposta para o novo plano de 

amortização do déficit atuarial somente elevaria o valor dos aportes a partir 

do exercício de 2018, deixando inalterados os aportes previstos para os 
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exercícios de 2016 e 2017, postergando os pagamentos e prejudicando o 

equacionamento do déficit atuarial. 

Diante do exposto, sugeriu-se a citação do Presidente do IPS/SMJ, 

responsável pela Unidade Gestora, para que apresentasse as justificativas 

quanto às inconsistências identificadas no estudo de avaliação atuarial 

(DEMAAT). 

Após citação, o Sr. Roque José Pasolini encaminhou sua defesa: 

Os cálculos para verificação do equilíbrio financeiro e atuarial é feito através 

de um estudo técnico que tem por objetivo mostrar aos gestores dos regimes 

de previdência a necessidade principal de estabelecer a adequada garantia 

de que os cálculos sirvam de parâmetros para gerir recursos suficientes para 

cumprimento de suas obrigações legais.  

Ocorre, portanto, que o Instituto não dispõe em seus quadros de servidores 

qualificados para fazer frente a esta demanda de suma importância e que 

necessitamos de recorrer a contratação de empresa especialidades para 

atendimento destes cálculos. 

Na contratação destas empresas acreditamos que as mesmas estão 

providas de profissionais com a qualidade essencial para dotar os Institutos 

das ferramentas necessárias para atendermos as exigências deste Egrégio 

Tribunal.  

Alguns relatórios exigidos na IN 040/2016, são novos para os Institutos e 

acreditamos que nas próximas PCA's, estes achados sejam corrigidos. 

Na ITC 3418/2020, a Área Técnica por meio da análise após os esclarecimentos 

prestados conclui que, em que pese a empresa contratada para elaborar o estudo 

atuarial e seu atuário responsável possuírem a expertise da matéria, se faz necessário 

que o Gestor do RPPS possua conhecimentos mínimos que o habilite a fazer uma 

análise desses estudos a fim de balizar suas decisões, permitindo assim a promoção 

das medidas necessárias para a sustentabilidade do sistema previdenciário do 

município de Santa Maria de Jetibá.  
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Cabe ressaltar também que, o RPPS é uma autarquia que foi criada especialmente 

com a finalidade de executar a política previdenciária do Ente e, como tal, cabe a ele a 

responsabilidade por planejar, executar e acompanhar as propostas da área. 

De tudo, é de se esperar que, ao efetuar uma análise, mesmo que sucinta, o Gestor do 

RPPS fosse capaz de verificar que as projeções matemáticas previdenciárias 

apresentadas pelo estudo de avaliação atuarial não representavam a real situação do 

déficit atuarial existente no Instituto, bem como que, a proposta para o novo plano de 

amortização desse déficit atuarial mostrava-se incompatível com essas projeções, 

tendo em vista sua proposição ter impacto fático apenas no exercício de 2018.  

Com essa análise, o Relator, entendeu que as justificativas foram insuficientes para 

elidir a irregularidade, acompanhando entendimento técnico e mantendo a 

irregularidade e aplicação de penalidade prevista no art. 135, II da Lei Orgânica do 

TCEES. 

Pois bem.  

O gestor em sua defesa, esclarece que todo o cálculo para a verificação do equilíbrio 

financeiro atuarial é por meio de estudo técnico de empresa contratada especializada 

para esse feito, e, portanto, segue as coordenadas apresentada, até mesmo porque 

não dispõe em seus quadros de servidores qualificados para fazer frente a essa 

demanda. 

Verifico que ainda no exercício de 2016, o gestor enviou a minuta de projeto de Lei 

para atender as projeções apresentadas pelo estudo atuarial apresentado pela 

empresa, o que mostra ausência de omissão de seu dever, ainda que ao final do 

exercício de 2016, e, pode-se aferir que a proposta atuarial de aumento de alíquota e 

de aportes foi aplicada a partir de 2017, com a promulgação da Lei Municipal 

1981/2017 de 14/06/2017, conforme se depreende da PCA do exercício de 2017 – 

Processo TC 8990/2018-8. 

Assim, não considero razoável imputar irregularidade ao Gestor, a ponto de imputar 

rejeição das contas, pelo fato dele não ter sido capaz de contestar as projeções 

matemáticas previdenciárias apresentadas pelo estudo de avaliação atuarial realizado 

pela empresa especializada contratada, até mesmo por compreender que o profissional 

de atuário é que detém ou deveria deter os conhecimentos técnicos necessários à 
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elaboração da referida avaliação com vista ao melhor equacionamento do equilibrio 

atuarial. 

Por outro lado, concordo com a Área Técnica de que o Gestor do Instituto de 

Previdência do Município deve ser capaz de questionar quanto as projeções 

apresentadas não representar a real situação do déficit atuarial existente no Instituto, o 

que me parece não ter sido realizada, devendo nas próximas reavaliação atuarial a 

empresa eventualmente contratada ser advertida da necessidade de cumprimentos de 

projeções matemáticas mais fidedignas à real situação do déficit atuarial existente no 

Instituto, além dos dispositivos legais. 

Assim sendo, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica, 

Ministério Público Especial de Contas e do Relator, para manter a presente 

irregularidade, mas no campo da ressalva. 

3.9. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSUFICIENTE PARA A 

COBERTURA DO CUSTO NORMAL DO RPPS (Item 3.5.1.3 do RT 861/2017-4 – Item 

2.9 da ITC 3418/2018-1).  

Base normativa:  Artigo 40 da Constituição Federal/1988; artigo 1º da Lei Federal 9.717/1998; 

artigo 69 da LRF; artigos 1º e 3º da Lei Municipal 1.758/2015; e, artigos 18 e 19 da Portaria 

MPS 403/2008. 

Conforme se extrai do Relatório Técnico RT 861/2017-4: 

A Lei Municipal 1.758, de 19 de maio de 2015, vigente para o exercício em 

análise, estabelecia alíquota normal de contribuição previdenciária patronal 

em 11,78% da base de cálculo das contribuições previdenciárias.  

Porém, com base no item 03 do estudo de avaliação atuarial (DEMAAT), 

com a data da avaliação em 15/04/2016, a alíquota da contribuição patronal 

normal, destinada ao custeio normal do RPPS, deveria ser elevada para o 

percentual de 12,97% da base de cálculo das contribuições previdenciárias.  

Após citação, o Sr. Roque José Pasolini (Diretor Presidente do IPS-SMJ) 

encaminhou sua defesa: 
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“A instituição da nova alíquota de 11,78% para 12,97%, conforme proposta 

do atuário, seria para o exercício de 2017. O Instituto por sua vez fez o 

devido encaminhamento ao poder executivo, o Parecer Atuarial, com à 

respectiva minuta do projeto de Lei, através do ofício, OF/IPS/SMJ 

350/2016, de 05 de dezembro de 2016, para o devido encaminhamento ao 

Legislativo Municipal ANEXO 06. 

Portanto, o Instituto procedeu de forma correta os encaminhamentos do 

Parecer Atuarial. Nº.  038/2016 -  Previdenciário, para devida homologação. 

” 

Na ITC 3418/2020, a Área Técnica por meio da análise após os esclarecimentos 

prestados conclui que, o gestor responsável pelo RPPS não explica os motivos que 

levaram à demora no envio desta solicitação. Importante enfatizar que, em se tratando 

de demanda de elevada importância para a saúde financeira do Regime, mostra-se 

contraproducente seu envio há poucos dias do término da então legislatura vigente e 

do início de vigência da nova alíquota proposta, por tais razões sugere 

responsabilização da Sr. Roque José Pasolini, Diretor Presidente do IPS-SMJ e a 

aplicação da penalidade prevista no art. 135, II da Lei Orgânica do TCEES, sendo 

esse o mesmo entendimento do ministério Público e Relator.  

Verifico que ainda no exercício de 2016, o gestor enviou a minuta de projeto de Lei 

para atender as projeções apresentadas pelo estudo atuarial apresentado pela 

empresa, o que mostra ausência de omissão de seu dever, ainda que ao final do 

exercício de 2016, e, pode-se aferir que a proposta atuarial de aumento de alíquota e 

de aportes foi aplicada a partir de 2017, com a promulgação da Lei Municipal 

1981/2017 de 14/06/2017, alterando a Lei Municipal nº 1758/2015, passando a 

alteração da alíquota da parte patronal de 11,78% para 12,97%, bem como os 

respectivos aportes atuariais estabelecidos no cálculo atuarial, conforme se depreende 

da PCA do exercício de 2017 – Processo TC 8990/2018-8. 

Assim sendo, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica, 

Ministério Público Especial de Contas e do Relator, para manter a presente 

irregularidade, mas no campo da ressalva. 
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3.10. INSUFICIÊNCIA DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 

INSTITUÍDO POR MEIO DA LEI MUNICIPAL 1.758/2015 (Item 3.5.3.1 do RT 

861/2017-4 – Item 3.10 da ITC 3418/2018-1) 

Base normativa: Artigo 40 da Constituição Federal/1988; artigo 1º da Lei Federal 

9.717/1998; artigo 69 da LRF; artigo 1º da Lei Municipal 1.758/2015; e, artigos 18 e 19 

da Portaria MPS 403/2008. 

Conforme relatado no RT 861/2017-4: 

Conforme informado pelo estudo de avaliação atuarial (DEMAAT), o atual 

plano de amortização do déficit atuarial deverá ser modificado, aumentando-

se os aportes previstos para equacionamento do déficit atuarial calculado. 

A Lei Municipal 1.758/2015 prevê a adoção de um plano de amortização do 

déficit atuarial por meio do repasse mensal de aportes. Porém, ao analisar o 

estudo de avaliação atuarial (DEMAAT), observou-se que os valores dos 

aportes deveriam ser elevados para a cobertura das reservas matemáticas 

de benefícios concedidos e a conceder, conforme demonstrado abaixo: 

Tabela 34: Comparativo de aporte financeiro para amortização do déficit             Em R$ 

1,00 

Exercício 
Aporte Financeiro 

Mensal  
(Lei 1.758/2015) 

Aporte Financeiro 
Mensal  

(DEMAAT) 
DIFERENÇA 

2016 76.436,67 76.436,67 0,00 

2017 105.274,15 105.274,15 0,00 

2018 134.680,72 154.274,15 -19.593,43 

2019 164.664,91 203.457,76 -38.792,85 

2020 195.235,30 252.913,65 -57.678,35 

2021 226.400,64 303.338,30 -76.937,66 

2022 350.668,31 354.746,16 -4.077,85 

2023 354.174,99 407.151,85 -52.976,86 

2024 357.716,74 489.684,78 -131.968,04 

2025 361.293,91 494.581,63 -133.287,72 

2026 364.906,85 499.527,45 -134.620,61 

2027 368.555,91 504.522,72 -135.966,81 

2028 372.241,47 509.567,95 -137.326,48 

2029 375.963,89 514.663,63 -138.699,74 

2030 379.723,53 519.810,27 -140.086,74 

2031 383.520,76 525.008,37 -141.487,61 

2032 387.355,97 530.258,45 -142.902,48 

2033 391.229,53 535.561,04 -144.331,51 

2034 395.141,82 540.916,65 -145.774,83 

2035 399.093,24 546.325,81 -147.232,57 
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Exercício 
Aporte Financeiro 

Mensal  
(Lei 1.758/2015) 

Aporte Financeiro 
Mensal  

(DEMAAT) 
DIFERENÇA 

2036 403.084,17 551.789,07 -148.704,90 

2037 407.115,02 557.306,96 -150.191,94 

2038 411.186,17 562.880,03 -151.693,86 

2039 415.298,03 568.508,83 -153.210,80 

2040 419.451,01 574.193,92 -154.742,91 

2041 423.645,52 579.935,86 -156.290,34 

2042 427.881,97 585.735,22 -157.853,25 

2043 432.160,79 591.592,57 -159.431,78 

2044 436.482,40 597.508,50 -161.026,10 

2045 440.847,23 603.483,58 -162.636,36 

2046 445.255,70 609.518,42 -164.262,72 

2047 449.708,25 615.613,60 -165.905,35 

2048 446.123,52 621.769,74 -175.646,22 

Fonte: Demonstrativo DEMAAT e Lei Municipal 1.758/2015 – Prestação de Contas Anual/2016. 

Assim, caso não atualizasse o plano de amortização do déficit atuarial 

estabelecido pela Lei Municipal 1.758/2015, conclui-se que o município de 

Santa Maria de Jetibá deixaria de arrecadar o valor de R$ 47.824.063,98 em 

aportes financeiros, ao longo de toda a vigência do plano, além dos 

prejuízos decorrentes da ausência de capitalização dos recursos não 

recolhidos ao RPPS. 

Após citação, o Sr. Roque José Pasolini encaminhou sua defesa: 

“Conforme mencionado em algumas justificativas, informamos novamente 

que o Instituto depende de empresa especializada para atendimento das 

demandas referentes as avaliações atuariais e no momento que se entrega 

as referidas peças atuariais subentende-se que estamos cumprindo com o 

que dispõe as normas e legislações pertinentes.  

Com o objetivo de sanar tais insuficiências, encaminhamos para o gestor 

atual as inconsistências apuradas nesta citação, para que nas próximas 

contratações das empresas, estas demandas sejam atendidas, evitando 

maiores danos no ato da apresentação das prestações de contas” 

Na ITC 3418/2020, a Área Técnica por meio da análise após os esclarecimentos 

prestados relata que a presente inconsistência está correlacionada com a 

irregularidade apontada no item 2.9 desta ITC e que a demora no envio da solicitação 

de revisão da Lei Municipal 1.758/2015, conforme sugerido no parecer atuarial nº 
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38/2016, com vias de implementar nova alíquota patronal a viger a partir do exercício 

de 2017, bem como a falta de empenho do executivo municipal para promover a 

aprovação da referida revisão, acabaram por contribuir para sua não implementação, 

colocando o RPPS na iminência de ver suprimidos de suas receitas, ao longo de toda a 

vigência do plano, valores consideráveis de aportes financeiros, além dos prejuízos 

decorrentes da ausência de capitalização dos recursos não recolhidos ao RPPS, 

razões sugere responsabilização da Sr. Roque José Pasolini, Diretor Presidente do 

IPS-SMJ e a aplicação da penalidade prevista no art. 135, II da Lei Orgânica do 

TCEES, sendo esse o mesmo entendimento do ministério Público e Relator.  

Conforme tratado nos itens 3.8 e 3.9 deste voto, em que pese eu concordar com o 

Relator, dada a importância de se buscar a amortizações viáveis e eficazes a fim de se 

preservar e alcançar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, no caso concreto, 

divirjo, do seu entendimento pela atribuição de responsabilização com fito de rejeitar as 

contas do gestor, porque não considero razoável a imputar irregularidade ao Gestor, 

uma vez que atendeu as balizas apresentadas pelo estudo atuarial contratado pela 

empresa especializada. 

Ainda, considerando que o estudo atuarial é realizado anualmente, reputo eficaz 

determinar que o atual gestor para nas próximas reavaliação atuarial advertir à 

empresa eventualmente contratada a observar a necessidade de cumprimentos de 

projeções matemáticas mais fidedignas à real situação do déficit atuarial existente no 

Instituto. 

Temos ainda como importante medida adotada pelo Município a promulgação da Lei 

2347/20201, que atendeu as normativas estabelecidas pela Portaria MF nº 464 de 19 

de novembro de 2018, que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais 

dos regimes próprios de previdência social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios onde estabelece parâmetros para a definição do plano de 

custeio e o equacionamento do déficit atuarial, garantindo avanço importante de 

projeções matemáticas mais fidedignas à real situação do déficit atuarial existente no 

previdenciário dos RPPS. 

                                                 
1
 http://www.ipssmj.es.gov.br/arquivos/legislacao/2019/lei21822019.pdf 
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Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica, 

Ministério Público Especial de Contas e do Relator, para manter a presente 

irregularidade, mas no campo da ressalva e determinação. 

3.11.  DATA BASE DAS PROVISÕES INCOMPATÍVEL COM A DATA DAS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Item 3.5.4.1 do RT 861/2017-4 – Item 3.11 da 

ITC3418/2018-1).  

Base normativa: Artigo 135, § 4º, c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado pela resolução TC 

261/2013 e Resolução TC 227/2011. 

Conforme relatado no RT 861/2017-4: 

Foi constatado no Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos de Santa Maria de Jetibá, exercício de 2016, que houve 

registro da atualização das provisões matemáticas previdenciárias, 

entretanto a base de dados que subsidiou a mensuração destes valores 

estava posicionada em 31/12/2015, deixando de refletir as variações 

patrimoniais ocorridas neste exercício. 

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, com a Lei Federal 

9.717/1998 e a Portaria MPS 403/2008 as Provisões Matemáticas 

Previdenciárias (Passivo Atuarial) dos RPPS devem ser registrados 

contabilmente e evidenciados no balanço patrimonial da entidade. 

Sr. Roque José Pasolini (Presidente do IPS-SMJ) encaminhou sua defesa: 

“O Instituto inseriu na respectiva PCA, a data base do exercício de 2015, 

considerando que com a instituição da IN 40/2016, amplamente discutida 

neste Tribunal e que constatou-se que, a _maioria dos Institutos presentes 

não atenderiam a esta demanda, ou seja, proceder a feitura de um cálculo 

atuarial com data base do exercício da PCA, e que os mesmos usariam a 

base de 2015 e sabedores que seriamos citados para justificar esta 

demanda. 
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A partir do exercício de 2017, conforme informações da Gestão atual, já 

foram providenciadas as medidas necessárias para contratação de uma 

empresa especializada para proceder o cálculo Atuarial Exercício 2017, 

fazendo cumprir a legislação pertinente. 

Portanto, as provisões matemáticas ficaram realmente registradas· no 

Balanço Patrimonial com dados do último cálculo atuarial de 2015. ” 

O Relator, acompanha o entendimento técnico e ministerial pela irregularidade do 

presente item, por considerar que diante da análise das justificativas realizada pela 

Área Técnica, verificou-se que os argumentos apresentados pelo gestor do IPS/SMJ, 

Sr. Roque José Pasolini, que a inconsistência verificada e destacada no presente ponto 

é reconhecida, confirmando assim que as provisões matemáticas foram realmente 

registradas· no Balanço Patrimonial de 2016 com dados do último cálculo atuarial de 

2015. 

No entanto, divirjo desse entendimento, ponderando diante da ausência de efeito lesivo 

à continuidade e à solvência do RPPS, e ainda, ao equilíbrio fiscal do município e ao 

resultado das contas do RPPS, conclui-se que, quanto ao aspecto técnico-contábil, o 

presente indicativo de irregularidade não é suficiente para imputar pena da 

desaprovação das contas do jurisdicionado, concluindo pela irregularidade com 

ressalva e com determinação para que o atual gestor do RPPS, com a supervisão do 

órgão de controle interno municipal, em conformidade as Normas Brasileiras de 

Contabilidade, com a Lei Federal 9.717/1998 e a Portaria MPS 403/2008, proceda a 

atualização das provisões matemáticas previdenciárias no Balanço Patrimonial do 

Instituto com base na avaliação atuarial anual compatível com a data do balanço (data 

base da avaliação atuarial = data das demonstrações contábeis). 

Com essas considerações, divergindo parcialmente do entendimento da Área 

Técnica, Ministério Público Especial de Contas e do Relator, para manter a 

presente irregularidade, mas no campo da ressalva e determinação. 

3.12. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS QUANTO ÀS IRREGULARIDADES 

CONSTATADAS PELO RELATÓRIO CONCLUSIVO DO SISTEMA DE CONTROLE 

INTERNO (Item 4.1 do RT 861/2017-4 – Item 3.12 da ITC 3418/2018-1).  
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Base normativa: Artigo 135, § 4º, c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado pela resolução TC 

261/2013 e Resolução TC 227/2011. 

Conforme relatado no RT 861/2017-4, em consulta ao relatório conclusivo do sistema 

de controle interno (RELUCI), foi observado que foram identificadas irregularidades, 

conforme segue: 

3. IRREGULARIDADES CONSTATADAS 

Dos procedimentos de controle e auditorias realizadas por essa unidade de 
controle interno, foram detectadas as irregularidades apesentadas na tabela a 
seguir: 

PONTO DE 
CONTROLE 

BASE LEGAL IRREGULARIDADE DETECTADA 

Pessoal – função 
de confiança e 
cargos em 
comissão. 

CRFB/88, art. 
37, inciso V. 

Os cargos em comissão não são destinados apenas para atribuições de 
direção, chefia e assessoramento no Instituto de Previdência, conforme 
descrição de suas atribuições. 

Dispensa e 
inexigibilidade de 
licitação. 

Lei 8.666/93, 
art. 24, 25 e 
26.  

Foi observado na análise do ponto de controle Despesas com pessoal – 
abrangência, devido a listagem de empenhos requerida, que houve 
irregularidade na contratação por dispensa nos empenhos nº 00019, 00024 e 
00027 no sub-elemento – equipamentos de processamento de dados – devido 
a inobservância do limite de R$ 8.000,00 por exercício financeiro para dispensa 
de licitação. 

3.1 Foi observado que houve contratação de Locação de imóvel por dispensa de 
licitação para o funcionamento da sede do IPS/SMJ da Sra. Rosilene Stuhr de 
Souza, servidora do Município de Santa Maria de Jetibá, contrariando norma 
contida na Lei Orgânica Municipal, especialmente em seu art. 94, parágrafo único. 

 

Após citação, o Sr. Roque José Pasolini encaminhou sua defesa: 

“O Instituto não dispõe em seus quadros uma unidade de controle, sendo a 
feitura dos relatórios sob a responsabilidade da Controladoria Geral ·do 
Município a avaliação das peças contábeis que compõem a Prestação Anual 
deste Instituto de Previdência.  
Certo de que foram atendidas as constatações de indícios de irregularidades 
verificadas por esse Egrégio Tribunal de Contas, coloco-me desde já a 
disposições desta Colenda Corte de Contas. ” 

Na ITC 3418/2020, a Área Técnica por meio da análise após os esclarecimentos 

prestados conclui que: 

Ao se analisar a defesa apresentada pelo Presidente do Instituto, Sr. Roque 

José Pasolini, acima destacada, é possível observar que o Gestor se 

absteve de dar explicações para os apontamentos de inconsistência 

destacados no presente ponto, restringindo-se a afirmar que o RPPS não 

possui Controle Interno próprio, cabendo a Controladoria Geral do Município 
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a responsabilidade por examinar a legalidade das contas e dos atos 

praticados pelos responsáveis pelo RPPS. 

Vale enfatizar que os argumentos apresentados se mostram desconectados 

dos questionamentos levantados, o que referenda a omissão quanto as 

irregularidades apontadas, além da sua consequente manutenção. 

No entanto, no que concerne a existência de cargos em comissão que não 

atendem as atribuições esculpidas no artigo 37, inciso V da Constituição 

Federal, qual seja, direção, chefia e assessoramento, sendo a criação e o 

estabelecimento das atribuições desses cargos uma prerrogativa e iniciativa 

do Prefeito, cabe, neste caso em comento, uma recomendação para que o 

Chefe do Executivo Municipal promova as adequações necessárias aos 

respectivos cargos a fim de que se adequem às características 

estabelecidas na carta magna, dotando o RPPS de estrutura administrativa 

necessária ao desempenho de suas funções. 

No tocante as demais irregularidades, quais sejam, contratação por dispensa de 

valores acima do limite de R$ 8.000,00 e Contratação de Locação de Imóvel 

pertencente a servidora do município, deve-se destacar que são irregularidades de 

natureza grave e que, portanto, deveriam ser objeto de atenção do gestor quando 

da notificação do órgão de controle interno. Assim, o gestor deveria ao menos ter 

se justificado ou adotado medidas com vistas a elucidar os apontamentos 

realizados.  

Assim, considerando a ausência de informações, por parte do Gestor, quanto as 

inconsistências apontadas e diante da natureza dessas inconsistências, sugere-se, 

além da manutenção da irregularidade, a aplicação da penalidade prevista no art. 

135, II, da Lei Orgânica do TCEES, a ser dosada pelo Relator. 

Assim sendo, o Relator Encampou in totum a sugestão da Área Técnica. 

Sobre esse item, acompanho parcialmente a Área Técnica pela recomendação para 

que o Chefe do Executivo Municipal promova as adequações necessárias aos 

respectivos cargos a fim de que se adequem às características estabelecidas na carta 

magna, dotando o RPPS de estrutura administrativa necessária ao desempenho de 

suas funções. 
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Já quanto as demais irregularidades, temos que em relação a contratação do imóvel, o 

Instituto atendeu as constatações de indícios de irregularidades verificadas por esse 

Egrégio Tribunal de Contas, cancelando o contrato com a servidora e promovendo 

nova locação para sediar a sede do Instituto, conforme se depreende das publicações 

de extratos no Diário Oficial: 

 

  

Noutro giro, em consulta a PCA do exercício de 2017, verifico que a irregularidade 

relacionada as questões do controle interno (item 4.1 RT 132/2019 e 2.12 ITC 

1814/2020), teve votação unânime por afastar a irregularidade visto ter sido 

demonstrado a adoção pela gestora de todas as medidas necessárias para sanear os 

indícios apontados - Acordão 0959/2020-1, 1ª Câmara - TC 8980/2018. 
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Com essas considerações, divergindo parcialmente do entendimento da Área 

Técnica, Ministério Público Especial de Contas e do Relator, mantenho o 

presente indicativo de irregularidade, no campo da ressalva, com recomendação 

ao chefe do Executivo para promova as adequações necessárias aos respectivos 

cargos a fim dotar o RPPS de estrutura administrativa necessária ao desempenho de 

suas funções de controle interno. 

Ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em 

conta a fundamentação até aqui expendida, divergindo parcialmente do 

entendimento da Área Técnica, bem como do Ministério Público de Contas e do 

Relator Voto por que seja adotada a minuta que ora submeto à apreciação deste 

Colegiado 

ACORDÃO 

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 Conselheiro: 

4. RESOLVER sem resolução do mérito e arquivar em relação ao Sr. Eduardo 

Stuhr, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, exercício de 2016, na 

forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, c/c o artigo 70 da Lei Complementar 

621/2012. 

5. ACOLHER sugestão do subscritor da ITC 3418/2018 (item 1.1.2), e excluir o 

controlador interno do polo passivo em relação aos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 

2.7 e 2.11 da ITC 3418/2018-1, afastando a responsabilização do Sr. Luciano 

Forrechi Controlador Geral do Município, em relação a esses apontamentos. 

6. AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes dos itens 2.5, 2.6 e 2.7 

da ITC 3418/2018-1; 

7. MANTER os indicativos de irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12  da ITC 3418/2018-1 sem o condão de macular as 

contas. 
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8. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas do Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá 

- IPS/SMJ, sob a responsabilidade do Sr. Roque José Pasolini no exercício das 

funções administrativas do cargo de diretor presidente, no exercício de 2016. 

9. DETERMINAR, nos termos do art. 329, § 7º, da Resolução TC 261/2013 

(Regimento Interno do TCEES):  

6.1 O atual gestor, que na próxima PCA, classifique corretamente os 

investimentos do RPPS em conta contábil apropriada, respeitando o Plano 

de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), obrigatório para cada 

exercício financeiro, e atualize os valores das ações conforme MCASP;  

6.2 Os Chefes do Poder Executivo e Legislativo adotem as medidas necessárias 

para apreciação de projeto de lei visando estabelecer a incidência de multas 

e juros sobre as contribuições previdenciárias recolhidas com atraso com 

vistas a manutenção do equilíbrio financeiro/atuarial do Regime e que 

informem o resultado na próxima PCA do RPPS;  

6.3 O atual gestor do RPPS promova a regularização dos registros não 

efetuados e estabeleça, em parceria com o atual Controlador Geral do 

Município, a abertura de procedimento administrativo com a finalidade de 

proceder a verificação da existência de contribuições não recolhidas e, em se 

confirmando a ausência de repasses, providencie o seu devido recolhimento 

e apure as multas e juros gerados pelos atrasos, imputando ao Gestor que 

os deu causa o dever de ressarci-los, conforme estabelecido na IN 32/2014 

deste TCEES, e apresente comprovação na próxima PCA do RPPS; 

6.4 O atual gestor municipal, com a supervisão do órgão de controle interno e do 

IPS-SMJ, recomponha com recursos do tesouro municipal o valor da 

insuficiência financeira apurada no exercício de 2016 ao fundo de 

previdência, devidamente atualizada monetariamente e com os demais 

encargos financeiros incidentes, e instaure procedimento administrativo com 

vistas a obter o ressarcimento dos encargos financeiros (juros e multa menos 

atualização monetária) dos débitos previdenciários, e informe o resultado na 

próxima prestação de contas do IPS-SMJ, nos termos do art. 40, caput, da 

Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB; arts. 1º, § 1º, 8º, 
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parágrafo único, e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF; arts. 1º e 2º, 

§ 1º, da Lei Federal 9.717/1998; e, art. 76 da Lei Municipal 1.324/2002 (itens 

2.1 e 2.2 desta ITC); 

6.5 O atual gestor do IPS-SMJ, com a supervisão do órgão de controle interno do 

Município, realize um levantamento de todo o passivo que o município tem 

com o RPPS, realizando o registro contábil pelo valor correto, devidamente 

atualizado, e que informe o resultado na próxima prestação de contas anual 

do IPS-SMJ, de acordo com os arts. 85, 87 e 89 da Lei Federal 4.320/1964 e, 

princípio da competência - Resolução CFC 750/1993 (item 2.7 desta ITC); 

6.6 O atual responsável pelo IPS-SMJ e o atual responsável pelo Controle 

Interno, constatando ausência de repasses de quaisquer valores devidos ao 

RPPS, após a cobrança administrativa amigável, adote medidas para a 

comunicação às autoridades responsáveis, em especial aos órgãos de 

conselho superior, à promotoria de justiça e ao Tribunal de Contas, de 

acordo com o art. 40 da Constituição Federal/1988; art. 11 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; e, art. 20 da Lei Municipal 2.813/2007 e suas 

alterações (item 2.9 desta ITC) e informe o resultado na próxima PCA do 

RPPS; 

6.7 O atual gestor do IPS-SMJ, com a supervisão do órgão de controle interno do 

Município, verifique a parametrização do relatório FOLRPP e, se necessário, 

adeque os registros contábeis de forma a permitir que os valores registrados 

na contabilidade reflitam a real execução orçamentária das despesas com 

pessoal e encargos (art. 141, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013; e, 

Instrução Normativa TC 34/2015, Anexo I – item 2.7 desta ITC) e informe os 

dados na próxima PCA do RPPS. 

6.8 O atual gestor do IPS-SMJ proceda a atualização das provisões matemáticas 

previdenciárias no Balanço Patrimonial do Instituto com base na avaliação 

atuarial anual compatível com a data do balanço (data base da avaliação 

atuarial = data das demonstrações contábeis). 

10. RECOMENDAR, para que o atual Chefe do Executivo Municipal promova as 

adequações necessárias aos respectivos cargos a fim de que se adequem às 
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características estabelecidas na carta magna, dotando o RPPS de estrutura 

administrativa necessária ao desempenho de suas funções de controle interno. 

11. Dar ciência do julgamento deste Tribunal de Contas à Secretaria de Previdência 

Social vinculada ao Ministério da Fazenda. 

12. Dar ciência aos interessados do teor da decisão tomada por este Tribunal. 

13.  Após os trâmites regimentais, arquivar os autos 

 

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

Conselheiro 

 

1. ACORDÃO TC-1319/2020: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante 

as razões expostas, em:  

1.1. RESOLVER sem resolução do mérito e arquivar em relação ao Sr. Eduardo 

Stuhr, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, exercício de 2016, na 

forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, c/c o artigo 70 da Lei Complementar 

621/2012. 

1.2. ACOLHER sugestão do subscritor da ITC 3418/2018 (item 1.1.2), e excluir o 

controlador interno do polo passivo em relação aos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 

2.6, 2.7 e 2.11 da ITC 3418/2018-1, afastando a responsabilização do Sr. 

Luciano Forrechi Controlador Geral do Município, em relação a esses 

apontamentos. 

1.3. AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes dos itens 2.5, 2.6 e 

2.7 da ITC 3418/2018-1; 

1.4. MANTER os indicativos de irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12  da ITC 3418/2018-1 sem o condão de 

macular as contas. 
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1.5. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas do Instituto 

de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Santa Maria de 

Jetibá - IPS/SMJ, sob a responsabilidade do Sr. Roque José Pasolini no 

exercício das funções administrativas do cargo de diretor presidente, no 

exercício de 2016. 

1.6. DETERMINAR, nos termos do art. 329, § 7º, da Resolução TC 261/2013 

(Regimento Interno do TCEES):  

1.6.1. O atual gestor, que na próxima PCA, classifique corretamente os 

investimentos do RPPS em conta contábil apropriada, respeitando o 

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), obrigatório para 

cada exercício financeiro, e atualize os valores das ações conforme 

MCASP;  

1.6.2. Os Chefes do Poder Executivo e Legislativo adotem as medidas 

necessárias para apreciação de projeto de lei visando estabelecer a 

incidência de multas e juros sobre as contribuições previdenciárias 

recolhidas com atraso com vistas a manutenção do equilíbrio 

financeiro/atuarial do Regime e que informem o resultado na próxima 

PCA do RPPS;  

1.6.3. O atual gestor do RPPS promova a regularização dos registros não 

efetuados e estabeleça, em parceria com o atual Controlador Geral do 

Município, a abertura de procedimento administrativo com a finalidade de 

proceder a verificação da existência de contribuições não recolhidas e, 

em se confirmando a ausência de repasses, providencie o seu devido 

recolhimento e apure as multas e juros gerados pelos atrasos, imputando 

ao Gestor que os deu causa o dever de ressarci-los, conforme 

estabelecido na IN 32/2014 deste TCEES, e apresente comprovação na 

próxima PCA do RPPS; 

1.6.4. O atual gestor municipal, com a supervisão do órgão de controle interno e 

do IPS-SMJ, recomponha com recursos do tesouro municipal o valor da 

insuficiência financeira apurada no exercício de 2016 ao fundo de 

previdência, devidamente atualizada monetariamente e com os demais 

encargos financeiros incidentes, e instaure procedimento administrativo 
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com vistas a obter o ressarcimento dos encargos financeiros (juros e 

multa menos atualização monetária) dos débitos previdenciários, e 

informe o resultado na próxima prestação de contas do IPS-SMJ, nos 

termos do art. 40, caput, da Constituição da República Federativa do 

Brasil – CRFB; arts. 1º, § 1º, 8º, parágrafo único, e 69 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF; arts. 1º e 2º, § 1º, da Lei Federal 

9.717/1998; e, art. 76 da Lei Municipal 1.324/2002 (itens 2.1 e 2.2 desta 

ITC); 

1.6.5. O atual gestor do IPS-SMJ, com a supervisão do órgão de controle interno 

do Município, realize um levantamento de todo o passivo que o município 

tem com o RPPS, realizando o registro contábil pelo valor correto, 

devidamente atualizado, e que informe o resultado na próxima prestação 

de contas anual do IPS-SMJ, de acordo com os arts. 85, 87 e 89 da Lei 

Federal 4.320/1964 e, princípio da competência - Resolução CFC 

750/1993 (item 2.7 desta ITC); 

1.6.6. O atual responsável pelo IPS-SMJ e o atual responsável pelo Controle 

Interno, constatando ausência de repasses de quaisquer valores devidos 

ao RPPS, após a cobrança administrativa amigável, adote medidas para 

a comunicação às autoridades responsáveis, em especial aos órgãos de 

conselho superior, à promotoria de justiça e ao Tribunal de Contas, de 

acordo com o art. 40 da Constituição Federal/1988; art. 11 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; e, art. 20 da Lei Municipal 2.813/2007 e suas 

alterações (item 2.9 desta ITC) e informe o resultado na próxima PCA do 

RPPS; 

1.6.7. O atual gestor do IPS-SMJ, com a supervisão do órgão de controle interno 

do Município, verifique a parametrização do relatório FOLRPP e, se 

necessário, adeque os registros contábeis de forma a permitir que os 

valores registrados na contabilidade reflitam a real execução 

orçamentária das despesas com pessoal e encargos (art. 141, parágrafo 

único, da Resolução TC 261/2013; e, Instrução Normativa TC 34/2015, 

Anexo I – item 2.7 desta ITC) e informe os dados na próxima PCA do 

RPPS. 
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1.6.8. O atual gestor do IPS-SMJ proceda a atualização das provisões 

matemáticas previdenciárias no Balanço Patrimonial do Instituto com 

base na avaliação atuarial anual compatível com a data do balanço (data 

base da avaliação atuarial = data das demonstrações contábeis). 

1.7. RECOMENDAR, para que o atual Chefe do Executivo Municipal promova as 

adequações necessárias aos respectivos cargos a fim de que se adequem às 

características estabelecidas na carta magna, dotando o RPPS de estrutura 

administrativa necessária ao desempenho de suas funções de controle 

interno. 

1.8. Dar ciência do julgamento deste Tribunal de Contas à Secretaria de 

Previdência Social vinculada ao Ministério da Fazenda. 

1.9. Dar ciência aos interessados do teor da decisão tomada por este Tribunal. 

1.10.  Após os trâmites regimentais, arquivar os autos 

 

2. Por maioria, nos termos do voto vista do Conselheiro Domingos Augusto Taufner. 

Parcialmente vencido o relator que votou pela irregularidade das contas do Sr. Roque 

José Pasolini.   

3. Data da Sessão: 11/11/2020 – 42ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto 

Taufner e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha. 

4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator). 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente 
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CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Relator 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

Fui presente:  

PROCURADOR DE CONTAS LUCIANO VIEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

                                                                                        LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

                                                                                        Subsecretária das Sessões 
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