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PROCESSO TC 08622/20
Origem: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santa Luzia - IPSAL
Natureza: Prestação de Contas Anuais – exercício de 2019
Responsável: Francelino Cabral de Melo (Gestor)
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Município de Santa Luzia. Administração indireta.
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santa Luzia IPSAL. Exercício de 2019. Falhas administrativas e contábeis atrativas de julgamento
regular com ressalvas. Multa. Recomendações. Informação de que a decisão decorreu do
exame dos fatos e provas constantes dos autos, sendo suscetível de revisão.
ACÓRDÃO AC2 - TC 01516/22

RELATÓRIO
Cuidam os autos da análise da prestação de contas anual advinda do Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santa Luzia - IPSAL, relativa ao
exercício de 2019, de responsabilidade do Senhor FRANCELINO CABRAL DE MELO.
A matéria foi analisada pelo Órgão de Instrução deste Tribunal, lavrando-se o relatório
inicial de fls. 1391/1420. No relatório constam as seguintes colocações e observações, a seguir
resumidas:
1.

A prestação de contas foi encaminhada no prazo legal;

2.

Receita realizada de R$5.885.205,77, com destaque para Contribuição do Servidor
Ativo Civil (R$2.145.664,73), Compensações Financeiras (R$22.386,61),
Contribuição Patronal (R$1.266.572,22) e Parcelamentos (R$1.113.768,86);

3.

Despesa executada de R$6.297.656,03, com destaque para as despesas com
benefícios previdenciários (aposentadoria e pensão), no valor de R$5.863.942,64, o
que equivale 93,11% do total empenhado no exercício;

4.

Concessão de outros benefícios previdenciários no montante de R$137.047,17,
vejamos:
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5.

Déficit de R$412.450,26 na execução orçamentária:

6.

Disponibilidades constantes no Balanço Patrimonial correspondem a R$69.716,73
ao fim do exercício, valor 58,76% menor que o observado no exercício anterior;
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7.

A gestão dos recursos era própria, nos termos do art. 15, § 1º, I, da Resolução CMN
3.922/2010. Havia gestor de recursos formalmente designado. Houve Política de
Investimentos, elaborada conforme art. 4º da Resolução CMN 3.922/2010. O RPPS
não estava obrigado a instituir Comitê de Investimentos, uma vez que não apresentou
mais de R$5.000.000,00 em recursos na abertura do exercício financeiro, conforme
previsão do art. 3º-A, § 2º, da Portaria MPS 519/2011;

8.

Ao final do exercício sob análise, o Município de Santa Luzia contava com 715
servidores titulares de cargos efetivos e um total de 126 aposentados e pensionistas.
Conforme quadro abaixo:
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9.

As despesas administrativas vinculadas ao RPPS, custeadas com recursos
previdenciários próprios alcançaram R$336.113,68, correspondendo a 2,03% do
valor das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao Regime
no exercício financeiro anterior, R$5.505,85 acima do teto de 2%;

10. Despesas sujeitas à licitação:

11. A evolução do déficit atuarial está assim representada:
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12. Plano de custeio normal vigente apresenta alíquota dos servidores de 11% e
contribuição patronal de 15,98%;
13. Foram declarados como vigentes, diversos parcelamentos de débito:

14. O Instituto, ao final do exercício, possuía Certificado de Regularidade Previdenciária
vigente, por força judicial;

15. Não houve registro de denúncia;
16. Não foi realizada diligência in loco;
17. Ao final do relatório a Auditoria indicou a ocorrência de irregularidades.
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O Gestor do Instituto foi notificado e, após prorrogação de prazo, apresentou defesa por
meio do Documento TC 71591/20 (fls.1431/1517).
Depois de examinar os elementos defensórios, a Unidade Técnica lavrou relatório (fls.
1524/1545), concluindo pela permanência das seguintes máculas:
a) Divergências entre as codificações e nomenclaturas das receitas informadas ao
SAGRES e as contabilizadas a partir das guias de receita;
b) Ausência de compensação previdenciária entre o RGPS e o RPPS durante todo o
exercício, configurando renúncia de receita;
c) Inconsistências entre a receita do RPPS e o valor recolhido pela Prefeitura através de
despesas intraorçamentárias e extraorçamentárias, configurando omissão de receita;
d) Divergência entre o valor dos rendimentos que constam nos extratos bancários e o
montante contabilizado como receita de aplicações financeiras;
e) Classificação incorreta do Tipo do Cargo na folha de pagamento cadastrada no
SAGRES;
f) Divergência entre o valor da folha de pagamentos do RPPS e o montante contabilizado
nos elementos de despesa “Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas”
e “Pensões, Exclusive RGPS”;
g) Divergências entre a folha de pagamentos cadastrada no SAGRES e o valor
contabilizado a título de “Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil” e “04 Contratação por Tempo Determinado”;
h) Déficit na execução orçamentária;
i) Saldo em caixa inexistente;
j) Balanço Patrimonial incorretamente elaborado;
l) Avaliação atuarial de 2019 (data base 31/12/2018) elaborada intempestivamente;
m) Ausência da análise da viabilidade orçamentária, financeira e fiscal do plano de
amortização;
n) Controle deficiente das contribuições não repassadas (item 2.15);
o) Ausência de envio de processos de benefícios previdenciários passíveis de
compensação previdenciária.
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Instado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas, em parecer da lavra da
Procuradora Sheyla Barreto Braga de Queiroz (fls. 1548/1559), opinou no seguinte sentido:

O referido gestor obteve no exercício de 2017 (Processo TC 05786/18), conforme decisão
cadastrada no TRAMITA, Acórdão AC2 – TC 01044/20 (regularidade com ressalvas das contas,
multa de R$2.000,00, recomendação e informação), e no exercício de 2018 (Processo TC
06222/19), Acórdão AC2 - TC 01186/22 (regularidade com ressalvas das contas, multa de
R$2.000,00, recomendação e informação).
Agendamento, com intimações (fl. 1560).
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VOTO DO RELATOR
A possibilidade de criação de sistemas de previdência social pelos entes municipais e
estaduais encontra-se conferida pela Carta Magna no seu art. 1491. A Reforma da Previdência (Emenda
Constitucional 20/98 e, mais recentemente, as Emendas Constitucionais 41/03, 47/05, 88/15 e 103/19) e
a Legislação Geral da Previdência Pública (Lei 9.717/98 e Lei 10.887/04) introduziram mudanças
profundas nos sistemas previdenciários municipais e estaduais. Da Reforma, decorreu a consolidação de
um modelo securitário com ênfase no equilíbrio financeiro e atuarial. Da Legislação Geral da
Previdência Pública, por sua vez, o estabelecimento das diretrizes orgânicas dos sistemas
previdenciários, preenchendo uma lacuna legislativa que perdurava desde a promulgação da
Constituição de 1988. Assim, a criação e operação de um sistema previdenciário requerem cuidados
especiais, sem os quais ficará comprometida a sua eficácia. Torna-se, pois, indispensável um
levantamento antecipado de todo o complexo a ser instituído e mantido, levando-se em conta, dentre
outros aspectos, as peculiaridades dos responsáveis pelas contribuições e os benefícios previstos.
Este exame entre as contribuições e os compromissos assumidos, denominado de Plano
Atuarial, é essencial para a confirmação da viabilidade do sistema, sobretudo para o cumprimento do
princípio insculpido no § 5º, do artigo 195, da Lei Maior, segundo o qual: Nenhum benefício ou serviço
da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio
total. Tamanha é a relevância do estudo atuarial que sua obrigatoriedade, como requisito para criação e
funcionamento de sistemas securitários estatais próprios, resta prevista tanto na Constituição quanto na
legislação regulamentar:
CF/88.
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos
terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores
ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial.

1

CF/88. Art. 149. (...). § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições
para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas,
que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e
de pensões.
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Lei 9.717/98.
Art. 1º. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão
ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu
equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios:
I - realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros
gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios;
O Município, ao criar e/ou manter sistema próprio de previdência, desvinculando os seus
servidores do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sem as cautelas legais, poderá desaguar,
consoante acentua o eminente jurista Juarez Farias, ex-Conselheiro desta Corte de Contas:
(...) em triplo logro: ao Município, que aplicará recursos sem retorno e incapazes de
criar bem estar social; ao servidor que, na velhice, não terá nem mesmo o amparo insuficiente ora
proporcionado pela previdência federal aos aposentados; à própria Previdência Geral da União, que
será privada das contribuições, sem a garantia de que não venha, no futuro, a ser solicitada a
complementar benefícios impossíveis para os sistemas municipais.2
No caso específico, passamos à análise das falhas remanescentes atribuídas à gestão do
Senhor FRANCELINO CABRAL DE MELO.
a) Divergências entre as codificações e nomenclaturas das receitas informadas ao
SAGRES e as contabilizadas a partir das guias de receita;
c) Inconsistências entre a receita do RPPS e o valor recolhido pela Prefeitura através
de despesas intraorçamentárias e extraorçamentárias, configurando omissão de
receita;
d) Divergência entre o valor dos rendimentos que constam nos extratos bancários e
o montante contabilizado como receita de aplicações financeiras, que no mês de
novembro não contabilizou uma perda de R$2.844,87 como redutora;
e) Classificação incorreta do Tipo do Cargo na folha de pagamento cadastrada no
SAGRES;

2

In: Artigo publicado no Boletim Informativo do TCE/PB. Janeiro/Fevereiro/1998, p. 15.
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f) Divergência entre o valor da folha de pagamentos do RPPS e o montante
contabilizado nos elementos de despesa “Aposentadorias do RPPS, Reserva
Remunerada e Reformas” e “Pensões, Exclusive RGPS”;
g) Divergências entre a folha de pagamentos cadastrada no SAGRES e o valor
contabilizado a título de “Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil” e “04 Contratação por Tempo Determinado”;
j) Balanço Patrimonial incorretamente elaborado;
A Unidade Técnica, fls. 1393/1394, 1397 e 1407, apontou diversas incorreções nos
registros contábeis.
Em sua defesa, o Gestor alegou que: não existe divergência na contabilização das receitas
(orçamentários ou extraorçamentárias) entre os demonstrativos e os informados no sistema SAGRES; o
valor na perda dos rendimentos foi contabilizado como despesa e não interferiu os resultados, bem como
solicitou a correção dos dados da folha de pagamento; não existe divergência em relação à folha de
pagamento contabilizada para a folha informada no SAGRES, apresentou “print” do site do TCE “Sagres
diário” referente à folha do IPSAL de 2019; não existe divergência com relação à folha de pagamento
conforme dados informados no SAGRES (anexo I da despesa orçamentária e “print” do SAGRES
diário/balancete).
A Unidade Técnica não acatou os argumentos apresentados, pois entendeu que: na
classificação incorreta de dados da folha de pagamento, o gestor reconheceu a falha; na divergência da
codificação da receita não houve esclarecimento a contento; e as divergências na despesa
intraorçamentárias e extraorçamentárias entendeu que “as alegações apresentadas nessa oportunidade
não são capazes de elucidar os fatos aqui relatados”.
O Ministério Público de Contas, fls. 1550/1551, entendeu que:
“A Auditoria desta Corte relatou detalhadamente várias divergências entre as
informações prestadas, não tendo o responsável pelas contas comprovado e esclarecido os pontos de
divergências aduzidos pelo Órgão Técnico, o que tranca o afastamento das irregularidades
identificadas.
(...)
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Merece destaque, ainda, o teor do Parecer Normativo PN TC 52/2004 – que uniformiza
a interpretação e análise, por este Tribunal, de alguns aspectos inerentes às Prestações de Contas dos
Poderes Municipais, aqui referido a título ilustrativo, por recurso à técnica da analogia:
2. Constituirá motivo de emissão, pelo Tribunal, de PARECER CONTRÁRIO à
aprovação de contas de Prefeitos Municipais, independentemente de imputação de débito
ou multa, se couber, a ocorrência de uma ou mais das irregularidades a seguir
enumeradas:
[...]
2.9. incompatibilidade não justificada entre os demonstrativos, inclusive contábeis,
apresentados em meios físico e magnético ao Tribunal;
A eiva concorre com as demais para a irregularidade das contas do gestor do IPSAL em
2019, sem prejuízo da baixa de recomendações de estilo à atual direção do Instituto.”
A rigor, as falhas apontadas pela Unidade Técnica estão relacionadas ao entendimento
quanto à classificação de despesas e na nomenclatura de registros contábeis que podem refletir na correta
transparência pública.
A constatação de informações e registros imprecisos ou contraditórios, ou até mesmo a
ausência destes, vai de encontro ao que dispõem as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC.
Segundo a NBC-T-1, aprovada pela Resolução 530/81 do Conselho Federal de
Contabilidade, é Princípio Fundamental da Contabilidade:
1.6 - DA FORMALIZAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS - Os atos e fatos contábeis
devem estar consubstanciados em registros apropriados. Qualquer que seja o processo adotado para
tais registros, devem ser sempre preservados os elementos de comprovação necessários à verificação
não só quanto à precisão como à perfeita compreensão das demonstrações contábeis.
E mais: segundo a NBC-T-2.1, aprovada pela resolução 563/83 do Conselho Federal de
Contabilidade, a escrituração contábil será executada:
2.1.2 - (...)
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e) Com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos
que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
De toda forma, deve a gestão municipal adotar as providências cabíveis no sentido de
evidenciar de forma clara suas demonstrações contábeis, pois a contabilidade deve refletir, pela sua
própria natureza, os fatos reais ocorridos no âmbito da entidade, cabendo multa e recomendações para
o aperfeiçoamento de tal conduta e, conforme o caso, alerta no curso do acompanhamento da gestão.

b) Ausência de compensação previdenciária entre o RGPS e o RPPS durante todo o
exercício, configurando renúncia de receita;
A Unidade Técnica, fl. 1393, apontou que “o valor de R$ 22.386,61 proveniente do INSS
corresponde à compensação previdenciária entre o RGPS e o RPPS. Observa-se que tal montante foi
recebido integralmente em janeiro de 2019, não mais havendo recolhimento nos meses subsequentes.
Apesar de alertado sobre o fato (fls. 1350/1351), não foram identificadas providências no sentido de
promover a compensação previdenciária durante todo o exercício, configurando renúncia de receita”.
Em sua defesa, fl. 1434, o gestor alegou que “durante o exercício de 2019 existiu apenas
um crédito de R$ 22.386,61 no dia 08/01/2019, conforme extratos de contas correntes em anexo.
Portanto, não existiu renúncia de receita, o valor de 2019 só foi creditado no dia 08/01/2020 conforme
extrato em anexo. Assim, por não existir renúncia de receita, pedimos sanar a falha apontada”.
A Unidade Técnica, fl. 1527, não acatou os argumentos apresentados pois entendeu que
“A comprovação de um crédito oriundo do INSS no valor de R$ R$ 305.371,76 não é suficiente para
esclarecer o fato alegado pela Auditoria, uma vez que não é possível determinar se o referido valor é
referente às compensações do exercício de 2019”.
O Ministério Público de Contas, fl. 1552, concordou com a Unidade Técnica.
Como se pode observar, o crédito ocorrido no extrato da conta bancária Compensação
10058-7, agência 1127-4 do Banco do Brasil, no mês de janeiro de 2019, e aceito pela Unidade Técnica,
como valor recebido, é a mesma conta, mesmo período e mesma característica do valor recebido em
janeiro de 2020, vejamos:
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Nesse sentido, a falha resta minimizada.
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h) Déficit na execução orçamentária;
A Unidade Técnica, fl. 1401, apontou a ocorrência de déficit orçamentário no montante
de R$412.450,26.
Em sua defesa, fls. 1438/1439, o Gestor alegou que ocorreu a ausência de repasse pela
Prefeitura relativo ao mês de dezembro e que o valor compensatório a receber do INSS só veio a ocorrer
em janeiro do exercício seguinte.
A Unidade Técnica, fls. 1536/1537, não acatou os argumentos apresentados, pois
entendeu que se deve observar o regime contábil de caixa para a receita e que não estou comprovada a
adoção de medidas na busca de solucionar o déficit de execução orçamentária.
O Ministério Público de Contas, fls. 1553/1554, entendeu que a autoridade responsável
pelo futuro dos vinculados ao RPPS de Santa Luzia, e de seus dependentes, caberia ter demonstrado a
tomada das ações previstas em lei com vistas a garantir o alcance dos resultados estipulados pela Atuária,
sugerindo a aplicação de multa.
Quando se constata déficit orçamentário, vislumbra-se, em um primeiro momento,
violação ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que, ao caracterizar o que seria uma gestão fiscal
responsável, assim dispôs:
Art. 1º (...)
§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em
que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante
o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no
que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras,
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
No entanto, cumpre realçar que as despesas do Instituto, criado especificamente para gerir
o RPPS, são compostas basicamente por benefícios previdenciários e por despesas com a sua
administração.
No caso das despesas com a Administração – sobre as quais poderia haver alguma
ingerência da gestão – mesmo que estas fossem excluídas, ainda assim haveria o resultado deficitário.
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Vale destacar que, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, não
serão objeto de limitação de empenho – que é uma medida possível para se evitar o déficit orçamentário
- nas despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente. No caso, não poderia ter
havido limitação de empenho em relação a despesas com benefícios previdenciários legitimamente
concedidos.
O que se pretende demonstrar é que não é de atribuição exclusiva da gestão do Instituto
a ocorrência do resultado deficitário, tanto que a própria Auditoria nominou a irregularidade fazendo
referência ao aporte financeiro insuficiente por parte do Poder Executivo. E, nesse cenário, é preciso, ao
menos, repartir a responsabilidade entre a gestão do RPPS e a Chefia do Executivo municipal.
O déficit orçamentário é situação que deve ser corrigida através de diversas medidas que
não recaem unicamente sobre o Instituto Previdenciário, mas também sobre a Prefeitura Municipal. Citese, por exemplo, a fixação de contribuições previdenciárias que possam fazer frente às despesas do
IPSAL. Entretanto, vale salientar que a alteração de alíquotas de contribuições previdenciárias depende
da propositura de lei, o que não se encontra no rol de atribuições do gestor da autarquia.
Além do mais, compulsando os autos do Processo TC 07435/21 (Prestação de Contas
Anual do exercício de 2020, fl. 1245), consta um superávit de R$1.690.098,07, vejamos:

Não obstante, com relação à ocorrência de déficit orçamentário registrado no Instituto de
Previdência Municipal, deve-se levar em consideração a orientação contida no Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público – MCASP 8ª edição, pág. 415 que diz:
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“... além disso, os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por
exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes
arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de
investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente
por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras
recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício.”
De toda forma, cabe expedir recomendação no sentido de buscar sempre o equilíbrio das
contas públicas, se preciso através de meios judiciais e extrajudiciais para que o Poder Executivo
municipal cumpra com suas obrigações quanto aos repasses das contribuições e encargos previdenciários
devidos.

i) Saldo em caixa inexistente;
A Unidade Técnica, fls. 1403/1404, indicou que:
“Durante inspeção in loco, realizada entre 17 e 20 de setembro de 2019, verificou-se que
o saldo contabilizado em Caixa não existia efetivamente nas dependências da Unidade Gestora do
RPPS. O atual gestor esclareceu que o montante de R$ 3.044,14, saldo de caixa à época, era oriundo
da gestão anterior, sendo reconhecida a dívida do referido valor pelo Sr. Marco Antônio Nóbrega
Oliveira (fls. 1378/1380). Em que pese a justificativa apresentada, não foi realizada escrituração
contábil do fato e nem comprovada a cobrança do referido valor, apesar de alertado (fls. 1350/1351).
Ademais, o saldo de caixa ao final do exercício aumentou para R$3.697,97. Sendo assim, a Auditoria
considera o saldo em caixa ao final do exercício como inexistente.”
Em sua defesa, fl. 1439, o Gestor alegou que:
“A Auditoria diz ter detectado saldo diferente de zero no caixa do Instituto. O Saldo de
caixa finalizado em 31.12.2019 foi de R$ 3.679,97 em espécie no cofre da tesouraria do IPSAL, que
seria utilizado para pagamento de despesas eventuais de pequeno porte.
Ademais, após análise da documentação até 30/09/2020 o referido saldo de caixa está
em R$ 500,00. Portanto, os recursos foram utilizados de forma correta e austera não se tratando de má
fé, assim, pede-se relevar a falha apontada.”
A Unidade Técnica, fl. 1538, assim entendeu:
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“O gestor anterior reconheceu a falta da prestação de contas do referido valor, conforme
documento de fl. 1379 que abaixo transcrevemos:

Nessa oportunidade a defesa encaminha um Termo de Conferências das Disponibilidades
em Tesouraria que data de 30 de setembro de 2020 (fl. 1442), que em nada esclarece a irregularidade
ora apontada.
Ademais, não foi apresentada qualquer comprovação de que o referido valor tenha sido
ressarcido aos cofres do RPPS, de modo que não resta outro caminho a Auditoria que não a manutenção
da falha sob análise.”
O Ministério Público de Contas, fl. 1555, entendeu que:
“A inconsistência contábil conduz à aplicação de multa com fulcro no art. 56, II da
LOTC/PB e a diferença de saldo no valor de R$ 3.044,14 deve ser imputada ao mencionado Diretor do
IPSAL.”
Na PCA 2017 Processo TC 05786/18, relatório de fls. 264/276, a Unidade Técnica não
indicou haver irregularidades na execução das despesas por meio da conta caixa, que terminou com o
valor registrado de R$2.766,06.
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No mesmo sentido, quando da análise da Prestação de Contas do exercício de 2020,
Processo TC 07435/21, a Unidade Técnica, em relatório de fls. 1241/1260, não indicou haver
irregularidades na execução financeira com recursos provenientes da conta caixa, que iniciou o exercício
com o montante de R$3.697,97 (valor advindo do exercício de 2019) e, após execução orçamentária e
financeira, registrou o valor final de R$291,43, eia a análise da Unidade Técnica, fl. 1246:

Portanto, em que pese a observação da Unidade Técnica, o valor do saldo registrado ao
final do exercício de 2019, ora contestado, foi utilizado no exercício de 2020, e que não houve indicação
de máculas pela Auditoria ao longo do acompanhamento da gestão e da análise da Prestação de Contas
do exercício de 2020.
Assim, a falha resta descaracterizada, cabendo recomendações no sentido de aprimorar
os registros contábeis.

l) Avaliação atuarial de 2019 (data base 31/12/18) elaborada intempestivamente;
m) Ausência da análise da viabilidade orçamentária, financeira e fiscal do plano de
amortização;
A Unidade Técnica, fls. 1409/1450, indicou que o Gestor elaborou intempestivamente
(26/09/2019) a avaliação atuarial para o exercício de 2019. Apontou, ainda, fl. 1412, que:
“[...] a alíquota suplementar implantada é excessivamente alta em 2019 (47,08%),
crescendo até 79,92% a partir de 2023. Tais alíquotas impactarão fortemente a gestão municipal nos
próximos anos e, desta forma, destaca-se a necessidade de verificação de viabilidade financeira,
orçamentária e fiscal do plano de amortização conforme art. 19 § 2º da Portaria nº 403/20087 e arts.
48, II da Portaria nº 464/20188.
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Neste sentido, destaca-se a ausência de estudo de viabilidade orçamentária, financeira e
fiscal do plano de amortização já implantado, de modo a garantir sua execução e sustentabilidade do
RPPS.”
O Gestor alegou que a avaliação foi elaborada e encaminhada ao Tribunal e que estão
providenciando estudos em relação à viabilidade do instituto.
A Unidade Técnica, fls. 1539/1540, não acatou os argumentos apresentados, pois
entendeu eu o Gestor reconheceu as falhas.
O Ministério Público de Contas, fls. 1555/1557, entendeu pela aplicação de multa e
encaminhamento de demonstrativo de viabilidade do plano de custeio.
A elaboração tempestiva da avaliação atuarial, bem como a análise da política de
investimentos e do plano de amortização representam uma exigência que fundamenta e norteia todo o
processo de tomada de decisão relativo aos investimentos dos RPPS, devendo ser empregada como
instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos em busca do equilíbrio
econômico-financeiro.
Portanto, deve-se recomendar à autarquia previdenciária promover o referido estudo em
tempo oportuno, visando atingir a meta atuarial definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio
econômico-financeiro e atuarial, e atender os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade,
solvência, liquidez e transparência.

n) Controle deficiente das contribuições não repassadas;
A Unidade Técnica, fls. 1413/1415, com base na análise proferida no bojo do Processo
TC 08099/20, indicou a ausência de controle adequado das contribuições devidas e não repassadas pela
Prefeitura Municipal.
Em sua defesa, o Gestor alegou que a Prefeitura repassou, no exercício de 2019,
R$5.847.582,56, sendo R$4.576.603,19 de parcelamentos e parte patronal, e R$1.270.979,37 parte dos
servidores. Entendeu que o Município repassou os valores sem comprometer as finanças do ente.
A Unidade Técnica, fl. 1540, não acatou os argumentos apresentados, pois entendeu que:
“A presente irregularidade decorre da constatação da Auditoria da existência de uma
diferença considerável entre o valor informado pelo gestor das contribuições repassadas
(R$640.084,95) e o apurado pela Auditoria (3.496.384,96), configurando ausência de controle
adequado das contribuições patronais devidas e não repassadas.”

20/23

PROCESSO TC 08622/20
O Ministério Público de Contas, fls. 1557/1558, entendeu que a falha atrai a sanção
pecuniária.
O tema em questão foi objeto de análise no bojo do Processo TC 08099/20, sendo
proferida decisões consubstanciadas no Parecer Prévio PPL - TC 00216/20 e no Acórdão APL – TC
00458/20.
De toda forma, cabe recomendação no sentido de adoção de providências necessárias
para o aperfeiçoamento dos controles das contribuições devidas, com cobrança à Prefeitura do repasse
integral das contribuições e do pagamento em dia dos termos de parcelamento.

o) Ausência de envio de processos de benefícios previdenciários passíveis de
compensação previdenciária.
A Unidade Técnica, fls. 1415/1416, indicou que o Gestor deixou de encaminhar, ao
Tribunal, os seguintes processos de concessão de benefícios:
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Em sua defesa, o Gestor alegou a dificuldade em conseguir a documentação necessária e
encaminhou os processos indicados no relatório.
A Unidade Técnica, fls. 1542/1543, acatou a documentação apresentada, no entanto,
entendeu que:
“Constata-se, portanto, que os referidos processos foram inseridos com dados irreais,
com vistas unicamente a viabilizar seu envio via Sistema de Benefícios, através do Portal do Gestor.
Registre-se que não foi identificado no TRAMITA o benefício da ex-servidora
Hormandina Arcoverde Nóbrega.”
O Ministério Público de Contas, fl. 1558, asseverou:
“Após análise de defesa, bem como consulta às informações constantes no TRAMITA, a
Auditoria constatou que os Processos TC 06725/21, 19105/20, 06758/21, 19522/20, 13758/21, 05080/21
e 19521/20 foram inseridos no sistema com dados irreais.
A Unidade Técnica registrou, ainda, o não envio do processo de benefício da exservidora Hormandina Arcoverde Nóbrega.
O não encaminhamento ou o encaminhamento intempestivo dos processos
administrativos dessa natureza, bem com a divergência de informações à Corte de Contas, constituem
falha insanável de natureza administrativoformal, que, de plano, mais uma vez, atrai sanção pecuniária
pessoal à autoridade pública omissa no dever funcional.
Logo, cabível se mostra a cominação de coima pessoal ao nominado Presidente do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Santa Luzia em 2019, Sr. Francelino
Cabral de Melo, com fulcro no artigo 56, inciso II, da Lei Orgânica desta Corte.”
Conforme atestou a Unidade Técnica, o gestor encaminhou, a este Tribunal, a
documentação decorrente de concessão de aposentadoria/pensões, devendo as inconsistências serem
tratadas nos processos específicos que foram abertos para a devida análise dos benefícios
previdenciários.
Quanto à ausência de encaminhamento da documentação referente ao benefício
concedido a ex-servidora Hormandina Arcoverde Nóbrega, a documentação foi encaminhada a este
Tribunal e se encontra para análise no bojo do Processo TC 07142/21.
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De toda forma, cabe a aplicação de multa pelo descumprimento normativo do prazo de
remessa dos benefícios para exame.

À guisa de conclusão, os fatos impugnados pela Auditoria têm natureza de falhas
administrativas e contábeis, de toda forma atrativas da necessidade constante acompanhamento e
controle rumo à eficiência da gestão.
Não se constatou a ocorrência de prejuízos diretos ao erário nem o desvio na aplicação de
recursos, mas oportunidades de melhoria das rotinas gerenciais.
Dessa forma, cabem ressalvas, multa e recomendação, para evitar as falhas encontradas,
bem como adotar medidas com o intuito de aprimorar os procedimentos e o bom emprego dos recursos
públicos.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que os membros desta egrégia Câmara decidam:
I) JULGAR REGULAR COM RESSALVAS a prestação de contas oriunda do Instituto
de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santa Luzia - IPSAL, referente ao
exercício de 2019, de responsabilidade do Senhor FRANCELINO CABRAL DE MELO;
II) APLICAR MULTA de R$2.000,00 (dois mil reais), valor correspondente a 32,22
UFR-PB (trinta e dois inteiros e vinte e dois centésimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado da
Paraíba), ao Senhor FRANCELINO CABRAL DE MELO (CPF 300.888.604-34), com fulcro no art. 56,
incisos II e IV, da Lei Complementar Estadual 18/93, pelo descumprimento de normas contábeis e
administrativas, bem como de normativo deste Tribunal de Contas, ASSINANDO-LHE O PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS, contado da publicação desta decisão, para recolhimento voluntário ao Fundo de
Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva;
III) RECOMENDAR à gestão aprimorar os registros das informações encaminhadas ao
Tribunal e aperfeiçoar o cumprimento das normas inerentes ao Instituto; e
IV) INFORMAR que a decisão decorreu do exame dos fatos e provas constantes dos
autos, sendo suscetível de revisão se novos acontecimentos ou achados, inclusive mediante diligências
especiais do Tribunal, vierem a interferir, de modo fundamental, nas conclusões alcançadas, nos termos
do art. 140, parágrafo único, inciso IX, do Regimento Interno do TCE/PB.
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DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE/PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 08622/20, referentes à análise da
prestação de contas anual advinda do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Santa Luzia - IPSAL, relativa ao exercício de 2019, de responsabilidade do Senhor
FRANCELINO CABRAL DE MELO, ACORDAM os membros da 2ª CÂMARA do Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba (2ªCAM/TCE-PB), à unanimidade, nesta data, conforme voto do relator,
em:
I) JULGAR REGULAR COM RESSALVAS a prestação de contas anual advinda do
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santa Luzia - IPSAL,
relativa ao exercício de 2019, de responsabilidade do Senhor FRANCELINO CABRAL DE MELO;
II) APLICAR MULTA de R$2.000,00 (dois mil reais), valor correspondente a 32,22
UFR-PB3 (trinta e dois inteiros e vinte e dois centésimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado da
Paraíba), ao Senhor FRANCELINO CABRAL DE MELO (CPF 300.888.604-34), com fulcro no art. 56,
incisos II e IV, da Lei Complementar Estadual 18/93, pelo descumprimento das normas contábeis e
administrativas, bem como de normativo deste Tribunal de Contas, ASSINANDO-LHE O PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS, contado da publicação desta decisão, para recolhimento voluntário ao Fundo de
Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva;
III) RECOMENDAR à gestão aprimorar os registros das informações encaminhadas ao
Tribunal e aperfeiçoar o cumprimento das normas inerentes ao Instituto; e
IV) INFORMAR que a decisão decorreu do exame dos fatos e provas constantes dos
autos, sendo suscetível de revisão se novos acontecimentos ou achados, inclusive mediante diligências
especiais do Tribunal, vierem a interferir, de modo fundamental, nas conclusões alcançadas, nos termos
do art. 140, parágrafo único, inciso IX, do Regimento Interno do TCE/PB.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
TCE – Sessão Presencial e Remota da 2ª Câmara.
João Pessoa (PB), 05 de julho de 2022.
3

Regimento Interno do TCE/PB. Art. 140. (...). § 2º. O Acórdão que resultar em imposição de multa ou condenação do
responsável ao ressarcimento de valores aos cofres públicos deverá indicar necessariamente o valor do débito em moeda
corrente na data da imputação e no correspondente valor em Unidade Financeira de Referência (UFR-PB), ou outro índice
que, por determinação legal ou opção do Tribunal, substitua-o como indexador.
Valor da última UFR-PB fixado em 62,08 - referente a julho de 2022, divulgado no site oficial da Secretaria de Estado da
Receita da Paraíba (https://www.receita.pb.gov.br/ser/info/indices-e-tabelas/ufr-pb).

Assinado

5 de Julho de 2022 às 22:46

Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE E RELATOR

Assinado

6 de Julho de 2022 às 11:24

Bradson Tiberio Luna Camelo
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

