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Jurisdicionado:InstitutoMunicipaldePrevidênciadosServidoresdeCuité-IMPSEC 
Objeto:Prestaçãodecontasanuais,exercíciode2018 
Gestor:VicenteFerreiradeMedeirosFilho 
Advogado:semadvogado 
Relator:ConselheirosubstitutoAntônioCláudioSilvaSantos 
EMENTA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORESDECUITÉ-IMPSEC–PRESTAÇÃODECONTASANUAIS
–PRESIDENTE–ORDENADORDEDESPESAS–CONTASDEGESTÃO
– APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE JULGAMENTO –
ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART. 71, INCISOII,DACONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DA PARAÍBA – REGULARIDADE COM RESSALVAS DAS
CONTAS–EMISSÃODERECOMENDAÇÕES. 

ACÓRDÃOAC2TC01482/2021 
RELATÓRIO
Examina-se a prestação de contas anual do Instituto Municipal de Previdência dos
ServidoresdeCuité-IMPSEC,relativaaoexercíciofinanceirode2018,deresponsabilidadedo
Sr.VicenteFerreiradeMedeirosFilho. 
AAuditoria,combasenoacompanhamentodagestãoenosdocumentosquecompõema
prestaçãodecontas,elaborouorelatórioinicialàsfls.485/510,comasprincipaisobservações
aseguirresumidas: 
1. A receita (orçamentária e intraorçamentária) arrecadada pela Unidade Gestora do
RPPSMunicipaltotalizou,noexercíciode2018,omontantedeR$5.312.832,44; 
1.
AsdespesasempenhadaspeloRPPSsomaram,noexercíciooraanalisado,omontante
deR$5.067.884,06; 
1.
ORPPSdoMunicípiodePedraLavradaapresentousuperávitnaexecuçãoorçamentária
naordemdeR$244.948,38; 
1.
O balanço financeiro, anexado às fls. 18/21, apresenta um saldo de disponibilidades
para o exercício seguinte na ordem de R$ 34.347,17, enquanto no exercício anterior, foi
deixadoumsaldodeR$22.298,85,oquerepresentaumaumentode54,41%deumanopara
oseguinte; 
2.
OsaldototalemaplicaçõesfinanceirasobservadofoideR$13.003,05,correspondendo
a37,76%dasdisponibilidadesdoInstituto; 
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;noentanto,eleoptouporfazê-lo.Poroutrolado,acomposiçãodo
comitê apresentou irregularidade, visto que menos da metade dos membros do comitê
informadospossuemcertificaçãoparagestãoderecursosdoInstituto,contrariandooart.3º-A,
§1º,“e”daPortariaMPSnº519/201; 

DeacordocomasinformaçõesconstantesnoSAGRES,nofimdoexercíciosobanálise,
oMunicípiodeCuitécontavacom609servidorestitularesdecargosefetivos,eumtotalde278
1.
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aposentados epensionistas,permitindoconcluirqueparacadaservidorativocontribuintedo
RPPSnomunicípioexiste0,46aposentadoepensionista; 
1.
As despesas administrativas vinculadas ao RPPS, custeadas com recursos
previdenciários (portanto, após deduzidos eventuais aportes realizados pelo ente federativo
para custeio dessas despesas), alcançaram, no exercício de 2018, o montante de R$
275.875,79, correspondendo a 1,53% do valor da remuneração, proventos e pensões dos
segurados vinculados ao referido fundo no exercício financeiro anterior, portanto, dentro do
limitede2%determinadopelaPortariaMPSnº402/2008; 
1.
De acordo com a avaliação atuarial referente ao exercício de 2018 projetou uma
diferençaentreoativoreallíquidoeasprovisõesmatemáticasnaordemdeR$-25.977.889,59,
sendoR$6.123.914,50correspondentesaoativoreallíquidodoregimeprópriomunicipaleR$
32.101.804,09referentesapassivosdeprovisõesmatemáticas; 
2.
Segundo as informações encaminhadas pelo responsável do Institutoemrespostaao
Ofício Circular nº 20/2019 - GAPRE/TCE-PB, o plano de custeio normal vigente nomunicípio
apresenta as seguintes informações: alíquota cobrada dos servidores públicos 11%; alíquota
patronalnormal13,9%einstrumentonormativooqualprevêessesvalores:Lei1.174/2018; 
3.
No exercício financeiro sob análise, foram declarados comovigentes,emrespostaao
OfícioCircularnº20/2019-GAPRE/TCE-PB,osseguintestermosdeparcelamentodedébitos: 






4.
A Prefeitura de Cuité deixou de repassar o montante de R$ 415.5410,94 a título de
parcelamento de débito, conforme apurado na PCA 2018 (proc. 06365/19). Ademais, foi
detectada,nospagamentosinformados,aomenosumaparceladeparcelamentovencidaaqual
nãofoialvodeofíciodecobrançapelogestordoInstituto; 
5.

FoiemitidooAlertanº00727/18; 

6.
Foram constatadas as seguintes irregularidades, após a apresentação de defesa, fls.
514/637: 
a) Não se observou, noSAGRES,qualquerreceitadecompensaçãoprevidenciáriacomo
RegimeGeraldePrevidênciaSocial(RGPS)(item2.1); 
b) AcomposiçãodoComitêdeInvestimentossemostrouirregular(item2.3); 
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c) As provisões matemáticas previdenciárias registradas pelo Instituto no Balanço
Patrimonial divergem daquelas estimadasnaAvaliaçãoAtuarialdoexercíciofinanceiro
(item2.4); 
d) Detectaram-secontrataçõesdeserviçoscontábeisoujurídicosporpartedoInstitutono
exercício financeiro valendo-se de inexigibilidade de licitação sem comprovação dos
requisitosprevistosnoincisoIIdoart.25daLeinº8.666/1993(item2.6). 

O processo foi remetido ao Ministério Público de Contas, que emitiu o Parecer nº
00100/21,fls.658/665,dalavradod.procuradorMarcílioToscanoFrancaFilho,pugnando,após
citaçõesecomentários,pelo(a): 
1. Irregularidade das Contas do Gestor do Instituto de Previdência dos Servidores
PúblicosdeCuité,relativoaoexercíciode2018,Sr.VicenteFerreiradeMedeirosFilho; 
2. Aplicação da multa prevista no art. 56,II,daLeiOrgânicadestaCorteàautoridade
responsável, Sr. Vicente Ferreira de Medeiros Filho, em face da transgressão de
normasconstitucionaiselegaisconformeacimaapontado; 
3. Comunicação ao InstitutodePrevidênciadoMunicípiodeCuité,acercadasomissões
verificadas nos presentes autos, referente às contribuições previdenciárias, afimde
quepossatomarasmedidasqueentendernecessárias; 
4. Remessa de Cópia dos presentes ao Ministério Público Comum, parafinsdeanálise
dos indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa (Lei 8.429/92)
e/ouIlícitosPenaispeloSr.VicenteFerreiradeMedeirosFilho;e 
5. RecomendaçãoaoatualGestordoInstitutodePrevidênciadosServidoresPúblicosde
Cuité, no sentido de estrita observância às normas constitucionais e
infraconstitucionais, e quanto à gestão geral, nãoincorreremnafalha/irregularidade
hauridaeconfirmadapelaAuditorianesteálbumprocessual.  
É o relatório, informando que o interessado e seu Advogado foram intimados paraesta
sessãodejulgamento. 

PROPOSTADORELATOR 
Aseivassubsistentesdizemrespeitoa(o): 
1. Nãoseobservou,noSAGRES,qualquerreceitadecompensaçãoprevidenciáriacomo
RegimeGeraldePrevidênciaSocial(RGPS); 
2. AcomposiçãodoComitêdeInvestimentossemostrouirregular; 
3. As provisões matemáticas previdenciárias registradas pelo Instituto no Balanço
Patrimonial divergem daquelas estimadas na Avaliação Atuarial do exercício
financeiro; 
4. contratações de serviços contábeis ou jurídicos por parte do Instituto no exercício
financeirovalendo-sedeinexigibilidadedelicitaçãosemcomprovaçãodosrequisitos
previstosnoincisoIIdoart.25daLeinº8.666/1993. 
Em relação à não observância, no SAGRES, de receita de compensação previdenciária
comoRegimeGeraldePrevidênciaSocial,ogestorjustificaquenãohouveingressonoperíodo
dereceitadoMinistériodaPrevidência. 
A Auditoria informa que, apesar de o Gestor ter demonstrado que requereu a
compensação, mantem a irregularidade, poisnãohouveesclarecimentodos“motivosalheios”
queocorreramparaonãorecebimentodacompensaçãoprevidenciária. 
O Relator acolhe a justificativa apresentada, vez que se não houve repasse do órgão
previdenciáriofederal,nãoháquesefalaremirregularidade. 
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Em referência à composição do Comitê de Investimentos se mostrando irregular, pois
todos os seus membrosnãoestavamcertificados,alegouadefesaqueatualmenteasituação
seencontraregularizada. 
AAuditoriamanteveairregularidadepelanãoapresentaçãodacomprovação. 
O Relator considera que a irregularidade não diz respeito propriamenteàprestaçãode
contas, havendo inobservância da Portaria MPS nº 519/2011,cabendorecomendaçãoàatual
gestor providenciar a certificação de todos os membrosdoComitêdeInvestimento,seainda
pendente. 
NoqueconcerneàsprovisõesmatemáticasprevidenciáriasregistradaspeloInstitutono
Balanço Patrimonial divergentes daquelas estimadas na Avaliação Atuarial do exercício
financeiro,adefesareconheceoerrocontábil,apresentandonovobalançopatrimonial,comas
devidascorreções. 
A Auditoria manteve a irregularidade, visto que na PCA de 2019 ainda permanece a
divergência. 
O Relator entendequeafalhapodeserrelevada,poisaapresentaçãodadefesacoma
correção do balanço ocorreu em 20/05/2020, enquanto da PCA de 2019 do Instituto foi
apresentadanoTCEem14/04/2020. 
No tocante às contratações de serviços contábeisoujurídicosporpartedoInstitutono
exercício financeiro valendo-se de inexigibilidade delicitaçãosemcomprovaçãodosrequisitos
previstosnoincisoIIdoart.25daLeinº8.666/1993,oTribunaldeContastementendido,até
o momento, que é possível contratações da espécie através de processo de inexigibilidade;
portanto,airregularidadedeveserrelevada.  
Istoposto,oRelatorpropõe: 
a.

Regularidadecomressalvasdaspresentescontas;e 

b.
Recomendação ao atual Gestor do Instituto de Previdência dos ServidoresPúblicosde
Cuité,nosentidodeestritaobservânciaàsnormasconstitucionaiseinfraconstitucionais.  

DECISÃODASEGUNDACÂMARA 
Vistos,relatadosediscutidososautosdoProcessoTC05526/19,relativoàprestaçãode
contasanualdoInstitutoMunicipaldePrevidênciadosServidoresdeCuité-IMPSEC,relativaao
exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do Sr. Vicente Ferreira de Medeiros Filho,
ACORDAM os membros integrantes da Segunda Câmara do TribunaldeContasdoEstadoda
Paraíba,nestasessãodejulgamento,porunanimidade,em: 
I.JULGARREGULARESCOMRESSALVASaspresentescontas;e 
II.RECOMENDAR ao atualGestordoInstitutodePrevidênciadosServidoresPúblicosdeCuité,no
sentidodeestritaobservânciaàsnormasconstitucionaiseinfraconstitucionais. 



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

