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Jurisdicionado: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Frei
Martinho-IPAM 
Objeto:Prestaçãodecontasanuais,exercíciode2018 
Gestora:MariaDalvaDias 
Advogado:EdvaldoPereiraGomes 
Relator:ConselheirosubstitutoAntônioCláudioSilvaSantos 
EMENTA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA–INSTITUTODEPREVIDÊNCIASOCIALDOSSERVIDORES
PÚBLICOSMUNICIPAISDEFREIMARTINHO-IPAM–PRESTAÇÃODE
CONTAS ANUAIS – PRESIDENTE – ORDENADOR DE DESPESAS –
CONTAS DE GESTÃO – APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE
JULGAMENTO – ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART.71,INCISOII,DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA – REGULARIDADE COM
RESSALVASDASCONTAS–EMISSÃODERECOMENDAÇÕES. 

ACÓRDÃOAC2TC01481/2021 
RELATÓRIO
Examina-seaprestaçãodecontasanualdoInstitutodePrevidênciaSocialdosServidores
Públicos Municipais de Frei Martinho - IPAM, relativa ao exercício financeiro de 2018, de
responsabilidadedaSra.MariaDalvaDias.
AAuditoria,combasenoacompanhamentodagestãoenosdocumentosquecompõema
prestaçãodecontas,elaborouorelatórioinicialàsfls.548/565,comasprincipaisobservações
aseguirresumidas: 
1. A receita (orçamentária e intraorçamentária) arrecadada pela Unidade Gestora do
RPPSMunicipaltotalizou,noexercíciode2018,omontantedeR$1.413.405,93; 
1.
AsdespesasempenhadaspeloRPPSsomaram,noexercíciooraanalisado,omontante
deR$1.422.258,77; 
1.
ORPPSdoMunicípiodePedraLavradaapresentoudéficitnaexecuçãoorçamentáriana
ordemdeR$8.852,84; 
1.
O balanço financeiro, anexado às fls. 09/10, apresenta um saldo de disponibilidades
para o exercício seguinte na ordem de R$ 24.222,77, enquanto no exercício anterior, foi
deixadoumsaldodeR$20.054,54,oquerepresentaumaumentode20,78%deumanopara
oseguinte; 
2.

OsaldototalemaplicaçõesfinanceirasobservadofoideR$213,33; 

3.
O RPPS do município não estava obrigado a instituir Comitê de Investimentos no
exercício financeiro, uma vezquenãoapresentoumaisdeR$5.000.000,00(cincomilhõesde
reais)emrecursosnaaberturadoexercíciofinanceiro,conformeprevisãodoart.3º-A,§2º,da
PortariaMPSnº519/2011; 
1.
DeacordocomasinformaçõesconstantesnoSAGRES,nofimdoexercíciosobanálise,
oMunicípiodeCuitécontavacom196servidorestitularesdecargosefetivos,eumtotalde70
aposentados e pensionistas, permitindo concluir que para cada servidor ativocontribuintedo
RPPSnomunicípioexiste0,36aposentadoepensionista; 
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1.
As despesas administrativas vinculadas ao RPPS, custeadas com recursos
previdenciários (portanto, após deduzidos eventuais aportes realizados pelo ente federativo
paracusteiodessasdespesas),alcançaram,noexercíciode2018,omontantedeR$81.790,37,
correspondendo a 1,73% do valor da remuneração, proventos e pensões dos segurados
vinculadosaoreferidofundonoexercíciofinanceiroanterior,portanto,dentrodolimitede2%
determinadopelaPortariaMPSnº402/2008; 
1.
De acordo com a avaliação atuarial referente ao exercício de 2018 projetou uma
diferençaentreoativoreallíquidoeasprovisõesmatemáticasnaordemdeR$-21.527.977,92,
sendoR$2.346.654,40correspondentesaoativoreallíquidodoregimeprópriomunicipaleR$
23.874.632,32referentesapassivosdeprovisõesmatemáticas; 
2.
Segundo o Decreto nº 005/2015, o plano de custeio normal vigente no município
apresenta as seguintes informações: alíquotacobradadosservidorespúblicos11%ealíquota
patronalnormal14,28%; 
3.
Conforme a avaliação atuarial do exercício, houve a seguinte sugestão de plano
adicionaldecusteiovigentedealíquotassuplementares: 





4.
Os dados referentes a pagamentos decadaparcelamentonãoforamadequadamente
apresentados na resposta ao OfícioCircularnº20/2019-GAPRE/TCE-PB.Assim,aanálisefoi
realizadaapenaspormeiodasinformaçõescadastradasnoCADPREV. 
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5.
A Prefeitura de Cuité deixou de repassar o montante de R$ 306.015,37 referente à
contribuição patronal doexercício.Nãoseverificounosautosaefetivacobrançaporpartedo
IPAM dos valores devidos pela Prefeitura das contribuições do exercício, bem como dos
parcelamentos; 
6.
Não foi constatado, nosistemaTRAMITA,registrodealertasemitidosnoprocessode
acompanhamentodegestão,denúnciase/ououtrosprocessosespeciaisreferentesaoexercício
sobanálise; 
7.
Foram constatadas as seguintes irregularidades, após a apresentação de defesa, fls.
577/639: 
a) Não se observou, noSAGRES,qualquerreceitadecompensaçãoprevidenciáriacomo
RegimeGeraldePrevidênciaSocial(RGPS)(item2.1); 
b) Disponibilidades em valores ínfimos, que demonstra que oIPAMnãotemconseguido
capitalizar recursos ao longo dos exercícios, comprometendo o pagamento dos
benefíciosatuaisefuturos(item2.2); 
c) APolíticadeInvestimentonãotrazaestratégiadealocaçãodosrecursos,comlimites
máximosdealocaçãoentreossegmentosecarteiras(item2.3); 
d) As informações apresentadas na situação atuarial, no que se refere ao ativo real
líquido, estão incompatíveis com as informações do balanço patrimonial apresentado
(item2.4); 
e) AusênciadeCertificadodeRegularidadePrevidenciáriaCRP(item2.6); 
f) O Conselho de Previdência registrou menos reuniões do que o previstonalegislação
relativaaoregimeprópriodeprevidêncialocal(item2.7);e 
g) Não envio de dados ao Tribunal, referentes ao Conselho de Previdência, conforme
solicitação oficial realizada por meio do Ofício Circular nº 20/2019 - GAPRE/TCE-PB,
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caracterizando obstrução à atividade fiscalizatória, nos termos do art. 56, V da Lei
OrgânicadoTCE/PB(item2.8); 
h) Por fim, a Auditoria entende que o Prefeito do município de Frei Martinho, Sr.º
AguifaildoLiraDantas,devesernotificadoparasemanifestarcomrelaçãoaositens2.1
e2.6). 

Procedeu-se a notificação do Prefeito municipal, no entanto, mesmo deixou o prazo
transcorrerinalbis. 
O Processo foi remetido ao Ministério Público de Contas, que emitiu o Parecer nº
00211/21,fls.661/668,dalavradad.procuradoraSheylaBarretoBragadeQueiroz,pugnando,
apóscitaçõesecomentários,pelo(a): 
1. IRREGULARIDADEdasContasdaGestoradoInstitutodePrevidênciadoMunicípiode
FreiMartinho,Sra.MariaDalvaDias,doexercíciode2018; 
2. APLICAÇÃODEMULTAPESSOALàautoridadeprevidenciáriaantesnominada,prevista
no artigo 56, II, da LeiOrgânicadestaCorte,emfacedastransgressõesdenormas
legais,comgradaçãodefinidademaneiraproporcionalerazoável;e 
3. BAIXA DE RECOMENDAÇÃO à atual Gestão Municipal (Prefeito) e à Presidência do
Instituto de Previdência do Município de Frei Martinho no sentido de nãorepetiras
eivas, falhas, irregularidades e omissões aqui descritas, cumprir fidedignamente os
ditames da Carta Magna e legislação infraconstitucional aplicável à espécie –
mormentenoquetangeàobtençãodeCRPeàconfecçãodepolíticadeinvestimentos
sólida e consistente, além de observar as demais sugestões aduzidas nos relatórios
técnicosenesteparecer.  
É o relatório, informando que o interessado e seu Advogado foram intimados paraesta
sessãodejulgamento. 

PROPOSTADORELATOR 
Aseivassubsistentesdizemrespeitoa(o): 
1. Não se observou, noSAGRES,qualquerreceitadecompensaçãoprevidenciáriacomo
RegimeGeraldePrevidênciaSocial(RGPS)(item2.1); 
2. Disponibilidades em valores ínfimos, que demonstra que oIPAMnãotemconseguido
capitalizar recursos ao longo dos exercícios, comprometendo o pagamento dos
benefíciosatuaisefuturos(item2.2); 
3. APolíticadeInvestimentonãotrazaestratégiadealocaçãodosrecursos,comlimites
máximosdealocaçãoentreossegmentosecarteiras(item2.3); 
4. As informações apresentadas na situação atuarial, no que se refere ao ativo real
líquido, estão incompatíveis com as informações do balanço patrimonial apresentado
(item2.4); 
5. AusênciadeCertificadodeRegularidadePrevidenciáriaCRP(item2.6); 
6. O Conselho de Previdência registrou menos reuniões do que o previstonalegislação
relativaaoregimeprópriodeprevidêncialocal(item2.7);e 
7. Não envio de dados ao Tribunal, referentes ao Conselho de Previdência, conforme
solicitação oficial realizada por meio do Ofício Circular nº 20/2019 - GAPRE/TCE-PB,
caracterizando obstrução à atividade fiscalizatória, nos termos do art. 56, V da Lei
OrgânicadoTCE/PB(item2.8); 
Em relação à não observância, no SAGRES, de receita de compensação previdenciária
comoRegimeGeraldePrevidênciaSocial,agestorajustificaqueofatodecorredaausênciado
CRP. 
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O Relator entende que a falta de regularidade do CRP, que é outra irregularidade
apontada no item “e” acima, é motivo para aplicação demultaàgestora,noentanto,ofato
nãomaculaaprestaçãodecontas. 
No tocante a disponibilidades em valores ínfimos, que demonstra queoIPAMnãotem
conseguido capitalizar recursos ao longo dos exercícios, comprometendo o pagamento dos
benefíciosatuaisefuturos,apesardeaAuditoriamanterairregularidade,adefesaapresentou
ofícios encaminhados ao Prefeito, solicitando os repassesdosvaloresdevidospelaPrefeitura,
conforme documentos de fls. 601/610. Inclusive, é uma das irregularidades apontadas no
relatóriopreliminar(efetivacobrançaporpartedoIPMdascontribuiçõeseparcelamentosnão
repassadospelaPrefeitura(Item8)quefoisanadacomadefesa. 
ORelatorconsideraqueagestoratomouasprovidênciasqueaelacabia,nãopodendoa
irregularidadeconstatadamacularaprestação.AprópriaAuditoriainformaemseurelatório,de
fl.562,queaPrefeituradeixouderepassaraoinstitutoomontantedeR$306.015,37referente
àcontribuiçãopatronaldoexercício,cabendoaoex-prefeitoAguifaildoLiraDantasaplicaçãode
multa,jáqueomesmofoinotificado,nospresentesautos,parasejustificarenãoapresentou
defesa. 
No que concerne à Política de Investimento não trazer a estratégia de alocação dos
recursos, com limites máximos de alocação entre ossegmentosecarteiras,adefesainforma
queoIPAMnãoapresentouformaçãodereservafinanceiraqueviabilizasseinvestimentos,pois
encerrouoexercíciode2018comovalordeR$213,33. 
O Relator considera que a falta dosdevidosrepassesdaPrefeituravemprejudicandoa
formação de poupança que permita viabilizar a aplicação dos recursos. Por outro lado, a
ausência do CRP, conforme alegou a defesa anteriormente, também está inviabilizando a
entradadereceitasdacompensaçãoprevidenciáriacomoRegimeGeraldePrevidênciaSocial,
cabendoaplicaçãodemultaàgestorapelaausênciadoCRP. 
No que diz respeito àsinformaçõesapresentadasnasituaçãoatuarial,noqueserefere
ao ativo real líquido, apresentando incompatibilidade com as informações do balanço
patrimonial apresentado e o Conselho de Previdência se reunindo em número abaixo do
previstonalegislação,cabedasdevidasrecomendações. 
Finalmente, no tocante ao não envio de dados ao Tribunal, referentes ao Conselhode
Previdência, conforme solicitação oficial realizada por meio do Ofício Circular nº 20/2019 -
GAPRE/TCE-PB,caracterizandoobstruçãoàatividadefiscalizatória,nostermosdoart.56,Vda
LeiOrgânicadoTCE/PB,cabeaplicaçãomulta,semrepercussãonegativanascontasprestadas. 
Istoposto,oRelatorpropõe: 
a.

Regularidadecomressalvasdaspresentescontas; 

b.
AplicaçãodemultaàgestoradoIPAM,novalordeR$2.000,00,comfundamentonoart.
56,II,daLOTCE-PB; 
c.
Aplicaçãodepessoalaoex-prefeito,Sr.AguifaildoLiraDantas,novalordeR$5.000,00
(equivalentea89,51UFR-PB),comfundamentonoart.56,IIeIII,daLOTCE-PB,emrazãodo
nãorepassedascontribuiçõesprevidenciáriaspatronaiseparcelamentosaoIPM;e 
d.
Recomendação à atual Gestão Municipal (Prefeito) e à Presidência do Instituto de
Previdência do Município de Frei Martinho no sentido de não repetir as eivas, falhas,
irregularidadeseomissõesaquidescritas,cumprirfidedignamenteosditamesdaCartaMagnae
legislaçãoinfraconstitucionalaplicávelàespécie–mormentenoquetangeàobtençãodeCRPe
à confecção de política de investimentos sólida e consistente, além de observar as demais
sugestõesaduzidasnosrelatóriostécnicos.  
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DECISÃODASEGUNDACÂMARA 

Vistos,relatadosediscutidososautosdoProcessoTC06301/19,relativoàprestaçãode
contas anual do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Frei
Martinho - IPAM, relativa ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade da Sra. Maria
DalvaDias,ACORDAMosmembrosintegrantesdaSegundaCâmaradoTribunaldeContasdo
EstadodaParaíba,nestasessãodejulgamento,porunanimidade,em: 
I.JULGARREGULARESCOMRESSALVASaspresentescontas; 
II.APLICAR multa pessoal à gestora do IPAM, no valor de R$ 2.000,00 (equivalente a 35,80
UFR-PB), com fundamento no art. 56, II, da LOTCE-PB, assinando-lhe o prazo de 60 dias, a
contar da publicação deste ato no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB, para recolhimento
voluntário à conta do Fundo de FiscalizaçãoOrçamentáriaeFinanceiraMunicipal,sobpenade
cobrança executiva, desde logo recomendada, nostermosdoart.71,§4º,daConstituiçãodo
EstadodaParaíba; 
III.APLICAR multa pessoal ao ex-prefeito, Sr. Aguifaildo Lira Dantas, no valor de R$ 5.000,00
(equivalentea89,51UFR-PB),comfundamentonoart.56,IIeIII,daLOTCE-PB,emrazãodo
não repassedascontribuiçõesprevidenciáriaspatronaiseparcelamentosaoIPM,assinando-lhe
oprazode60dias,acontardapublicaçãodesteatonoDiárioOficialEletrônicodoTCE/PB,para
recolhimento voluntário à conta doFundodeFiscalizaçãoOrçamentáriaeFinanceiraMunicipal,
sob pena de cobrança executiva, desde logo recomendada, nos termos do art. 71, § 4º, da
ConstituiçãodoEstadodaParaíba;e 
IV.RECOMENDARàatualGestãoMunicipal(Prefeito)eàPresidênciadoInstitutodePrevidênciado
MunicípiodeFreiMartinhonosentidodenãorepetiraseivas,falhas,irregularidadeseomissões
aqui descritas, cumprir fidedignamente os ditames da Carta Magna e legislação
infraconstitucional aplicável à espécie – mormente no que tange à obtenção de CRP e à
confecção de política de investimentos sólida e consistente, além de observar as demais
sugestõesaduzidasnosrelatóriostécnicos. 



acss 

Publique-seeintime-se. 
SessãoRemotadaSegundaCâmara. 
JoãoPessoa,31deagostode2021. 
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Assinado

1 de Setembro de 2021 às 09:26

Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE
Assinado

1 de Setembro de 2021 às 09:10

Cons. Subst. Antônio Cláudio Silva Santos
RELATOR

Assinado

22 de Setembro de 2021 às 09:30

Marcílio Toscano Franca Filho
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

