
 

 

ACÓRDÃO TC- 373/2018 – PRIMEIRA CÂMARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA – EXERCÍCIO 2014 – REGULAR COM 

RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – 

ARQUIVAR. 

 

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS: 

Trata-se da Prestação de Contas Anual do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA, 

referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor DOMINGOS 

RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA. 

 

Nos termos do Relatório Técnico n. 13/2016 (f. 17/65) e da Instrução Técnica 

Inicial n. 68/2016 (f. 66), o setor competente apurou os seguintes indícios de 

irregularidade: 

 

3.4.1 – Plano de amortização para cobertura do déficit atuarial com prazo 

superior a 35 anos; 

 

3.6.1 – Não conformidade entre os valores baixados pelo município e os 

valores registrados como arrecadados pelo RPPS. 

 

Acórdão 00373/2018-1

Processo: 03770/2015-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: IPASBE - Instituto de Previdência e Assistência Servidores do Município de Boa Esperança
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA, ROMUALDO ANTONIO GAIGHER
MILANESE [GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES)]
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O responsável pelo Instituto, senhor DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA, e 

o Prefeito Municipal, senhor ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE, foram 

citados para apresentar defesa, sendo ao Chefe do Executivo atribuída a 

responsabilidade apenas pelo item 3.4.1. 

 

O Prefeito não apresentou resposta, motivo pelo qual foi declarado revel, conforme a 

Decisão Monocrática Preliminar de f. 202/203. 

 

As justificativas apresentadas pelo Superintendente do Instituto (f. 77/188) foram 

analisadas no corpo da Instrução Técnica Conclusiva n. 3567/2016 (f. 207/216). 

 

A área técnica acolheu as alegações relativas ao item 3.6.1 do Relatório Contábil 

(item II.II da Conclusiva). 

 

Manteve a irregularidade descrita no item 3.4.1 do Relatório Técnico, renumerado 

para item II.I da Conclusiva, acrescentando uma DETERMINAÇÃO, dirigida ao atual 

Chefe do Executivo, para que proponha uma lei adequando o Plano de Amortização 

ao Déficit Atuarial apurado. 

 

Sugeriu que as Contas do senhor DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA 

sejam julgadas IRREGULARES, com fundamento no art. 84, inciso III, letra “d” da 

Lei Complementar n. 621/20121, e que seja afastada a responsabilidade do Prefeito 

Municipal, senhor ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE, por não ser o 

ordenador de despesas do Instituto. 

 

 

 

Segue a transcrição (f. 216): 

                                                 
1
 Art. 84. As contas serão julgadas: 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 

d) grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional ou patrimonial; 
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“III – CONCLUSÃO 

 
Foi examinada a Prestação de Contas constante do presente 
processo, pertinente às contas de gestão do IPAS de Boa Esperança, 
de responsabilidade do Sr. Domingos Ramos de Oliveira Souza, 

referente ao exercício de 2014, formalizada conforme disposições da 
IN TCEES 28/2013. 
 
Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange 
ao aspecto técnico-contábil, opina-se pela irregularidade das 
presentes contas, conforme item II.I desta ITC. 

 
Quanto ao senhor Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Prefeito 

Municipal no exercício de 2014, citado para apresentar 
esclarecimentos sobre irregularidade constante do itam II.I desta ITC, 
sugere-se a exclusão de sua responsabilidade, por não ser o 

mesmo ordenador de despesas do IPAS, e recomenda-se que seja 
determinado ao Prefeito Municipal a elaboração de dispositivo legal 
propondo um plano de amortização adequado para equilibrar o déficit 
financeiro e atuarial do IPAS, em conformidade com a art. 18 da 
Portaria MPS nº 403/2008.”  

 

 

Na sequência, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer de f. 220/221, da 

lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhando a manifestação técnica, com 

uma pequena divergência, referente à emissão de uma RECOMENDAÇÃO ao invés 

de DETERMINAÇÃO. Em relação ao Prefeito Municipal, opinou pela EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

 

Segue a transcrição (f. 221): 

 

“Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas: 
 
1 – pela extinção do feito sem resolução de mérito em relação a 
ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE, por ilegitimidade passiva ad 

causam, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC c/c art. 70 da LC n. 
621/2012; e 
 
2 – no mérito, sejam as presentes contas julgadas IRREGULARES, 

com fulcro no art. 84, inciso III, alínea “d”, da LC n. 621/2012, 
aplicando-se ao responsável, DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA, 

multa pecuniária, na forma dos arts. 87, inciso IV, e 135, I e II, do 
indigitado estatuto legal c/c art. 389, incisos I e II, do RITCEES, bem 
como pelo acolhimento da proposta da Unidade Técnica à fl. 216, a 
qual, contudo, deve ser expedida em forma de recomendação. 
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Por fim, com fulcro no inciso III2 do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem 
como no parágrafo único3 do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12, 
reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente 
em sessão de julgamento.” 

 

 

É o Relatório. Passo a fundamentar. 

 

 

I – Plano de amortização para cobertura do déficit atuarial com 

prazo superior a 35 anos (item 3.4.1 do Relatório Contábil e item II.I da 

Conclusiva): 

 

De acordo com o Relatório Técnico, o Plano de Amortização contemplado na Lei 

municipal n. 1549/2014 extrapolou o prazo máximo de vigência permitido pelo art. 18 

da Portaria MPS n. 403/2008. 

 

Segue a transcrição: 

 

“3.4.1 Plano de amortização para cobertura do déficit atuarial com 
prazo superior a 35 anos 
 
Base Normativa: Art. 40, caput, da Constituição Federal/19888; art. 
18 da Portaria MPS nº 403/2008; e Leis Municipais nº 1.474/20124, 
1.516/2013 e 1549/2014. 

 
RESPONSABILIZAÇÃO (ANEXO 1): 
 
Domingos Ramos de Oliveira Souza (Superintendente do 
IPAS) 

 
Conduta: Encaminhar a avaliação atuarial, para o exercício de 
2014, ao Prefeito Municipal. 

                                                 
2 Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, 

além de outras previstas na Lei Orgânica: [...] III - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou 

Câmaras e intervir nas sessões de julgamento, para sustentação oral ou esclarecimento de matéria 

de fato;  
3
 Art. 53. São partes no processo o responsável e o interessado, que poderão praticar os atos processuais 

diretamente ou por intermédio de procurador regularmente constituído. Parágrafo único. O Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas terá os mesmos poderes e ônus processuais do responsável e do interessado, 

observadas, em todos os casos, as prerrogativas asseguradas em lei. 
4
 A Lei 1.474/2012 revogou as Leis 1.434/2011, 1.357/2008, 1.331/2007 e 1.313/2006. Sendo 

revogada pela Lei 1.516/2013, que foi revogada pela Lei Complementar 1.549/2014. 
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Nexo: A avaliação atuarial, para o exercício de 2014, prevê plano 
de amortização com prazo superior a 35 anos.  
 
Romualdo Antonio Gaigher Milanese (Prefeito Municipal) 

 
Conduta: Encaminhar projeto de lei à Câmara, dispondo sobre 
plano de custeio anual do IPASBE, para o exercício de 2014; 
bem como sancionar e promulgar a Lei 1.549/2014. 
 
Nexo: A Lei 1.549/2014, bem como seu projeto, prevê plano de 
amortização com prazo superior a 35 anos. 

 
A Lei Municipal nº 1.549/2014, de 26/05/2014, que dispõe sobre o 
plano de custeio anual, em seu art. 4º, homologa o relatório técnico 
sobre os resultados da reavaliação atuarial, visando suprir o custo 
normal e o custo especial (suplementar) do IPASBE - Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Boa 
Esperança; conforme tabela do Anexo I, que prevê alíquota normal 

de 11% para servidores ativos, inativos e pensionistas e de 14% para 
o ente; e alíquota suplementar de 8% para o ente, no exercício de 
2014 (Período de vigência no exercício de 2014: setembro a 
dezembro/2014). Em seu art. 5º, prevê que o custo especial 
(suplementar) será pago até o exercício de 2048 (em 420 meses - 35 
anos) (ANEXO 1). 

 
A Lei Municipal nº 1.516/2013, de 18/10/2013, prevê alíquota 
suplementar de 16% para o ente, no exercício de 2014 (Período de 

vigência no exercício de 2014: fevereiro a agosto/2014). Em seu art. 
5º, prevê que o custo especial (suplementar) será pago até o 
exercício de 2047 (em 420 meses - 35 anos) (ANEXO 1). 

 
A Lei Municipal nº 1.474/2012, de 05/07/2012, prevê alíquota 
suplementar de 14% para o ente, no exercício de 2014 (Período de 

vigência no exercício de 2014: janeiro/2014). Em seu art. 5º, prevê que 
o custo especial (suplementar) será pago até o exercício de 2042 
(em 420 meses - 35 anos) (ANEXO 1). 
 
Constata-se que a Lei 1.549/2014 do ente homologou o relatório 
técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, editando lei 
específica para o equacionamento do déficit atuarial do Regime 
Próprio de Previdência. 
 
No entanto, o plano de amortização deveria estabelecer um prazo 
máximo de 35 anos para a cobertura do déficit atuarial, respeitando 
sempre o período remanescente para o equacionamento, contado a 
partir do marco inicial estabelecido pela implementação do plano de 
amortização inicial. Vejamos o art. 18 da Portaria MPS nº 403/2008: 

 
Art. 18. No caso da avaliação indicar déficit 
atuarial deverá ser apresentado no Parecer 
Atuarial plano de amortização para o seu 
equacionamento. 
§ 1º O plano de amortização deverá 
estabelecer um prazo máximo de 35 (trinta e 
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cinco) anos para que sejam acumulados os 
recursos necessários para a cobertura do 
déficit atuarial. 
 
§ 2º O plano de amortização poderá ser revisto 
nas reavaliações atuariais anuais, respeitando 
sempre o período remanescente para o 
equacionamento, contado a partir do marco 
inicial estabelecido pela implementação do 
plano de amortização inicial. (g.n.) 

 
Na tabela a seguir, demonstramos que o marco inicial foi estabelecido 
pela Lei Municipal 1.434/2011, que previu que o plano de amortização 
e equacionamento do déficit atuarial vigeria até o exercício de 2042.  

No entanto, as Leis Municipais 1.516/2013 e 1.549/2014 não 
respeitaram o período remanescente para o equacionamento, contado 
desse marco inicial, estabelecendo vigência até os exercícios de 2047 
e 2048, respectivamente. Vejamos: 

 
Tabela 02: Plano de amortização 

Lei 
Alíquota de contribuição 

suplementar Observação 

1.313/2006 1,68% Prevê apenas essa alíquota 

1.331/2007 1,68% Prevê apenas essa alíquota 

1.357/2008 2,88% Prevê apenas essa alíquota 

1.380/2009 2,88% Prevê apenas essa alíquota 

1.426/2011 4,00% Prevê apenas essa alíquota 

1.434/2011 4%; 6%; 8% e 28,07% 

4% em 2011; 6% em 2012; 8% em 
2013; e 28,07% a partir de janeiro/2014 
até 2042 

1.474/2012 
6%; 8%; 14%; 18%; 22%; 26%; 

30%; 34%; 38% e 50,40% 

6% em 2012; 8% em 2013; 14% em 
2014; 18% em 2015; 22% em 2016; 
26% em 2017; 30% em 2018; 34% em 
2019; 38% em 2020; e 50,40% de 2021 
a 2042 

1.516/2013 
8%; 16%; 20%; 24%; 28%; 32%; 

36%; 40% e 62,26% 

8% em 2013; 16% em 2014; 20% em 
2015; 24% em 2016; 28% em 2017; 
32% em 2018; 36% em 2019; 40% em 
2020; e 62,26% de 2021 a 2047 

1.549/2014 
8%; 10%; 12%; 15%; 18%; 21%; 

24%; 27%; e 38,23% 

8% em 2014; 10% em 2015; 12% em 
2016; 15% em 2017; 18% em 2018; 
21% em 2019; 24% em 2020; 27% em 
2021; e 38,23% de 2022 a 2048 

Fonte: (ANEXO 1). 

 
Nota: As Leis Municipais 1.313/2006; 1.331/2007; 1.357/2008; 1.380/2009 e 
1.426/2011 previram alíquotas de contribuição suplementar; entretanto, não 

mencionaram um plano de amortização e equacionamento do déficit atuarial 
(ANEXO 1).” 

A defesa alegou que a Lei n. 1549/2014 resultou de proposta do atuário responsável 

pelo cálculo atuarial de 2014 (ano-base 2013). Ressaltou que o prazo máximo de 
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amortização já vinha sendo extrapolado desde 2013 e que a correção seria 

providenciada em 2016. 

 

Na Instrução Conclusiva, a área técnica rejeitou as justificativas, pois o saneamento 

não foi comprovado. Além disso, caberia ao gestor elaborar uma proposta de 

amortização adequada à legislação e à realidade municipal, o que não foi 

providenciado. 

 

Segue a transcrição: 

 

“II.I PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 

COM PRAZO SUPERIOR A 35 ANOS (ITEM 3.4.1 DO RTC 13/2016) 

 
Base Legal: Art. 40, caput, da Constituição Federal/19888; 
art. 18 da Portaria MPS nº 403/2008; e Leis Municipais nº 
1.474/2012, 1.516/2013 e 1549/2014 

(...) 
 
Análise:  

 
O gestor reconheceu que realmente houve erro na avaliação atuarial 
nos exercício de 2013 e 2014 quando foram previstos planos de 
amortização com prazo superior a 35 anos. Informou que na próxima 
reavaliação atuarial o Plano de Amortização será retificado para 
atender ao art. 18 da Portaria do MPS 403/2008.  
 
Entretanto, o gestor não encaminhou a reavaliação atuarial do 
exercício de 2015 comprovando a correção. Vale ressaltar, que uma 
das principais funções da autarquia previdenciária é subsidiar o ente 
na formulação e execução de suas políticas públicas. É esta entidade 
especializada que deve contextualizar a problemática do equilíbrio 
financeiro e atuarial, analisar o mérito, realizar estudos atuariais e 
propor as soluções mais adequadas para a municipalidade. 
 
Cabe ao gestor da autarquia previdenciária a iniciativa da proposição 
de um plano de amortização adequado para equilibrar o déficit 
financeiro e atuarial, além de mensurar a sua precisão, 
adequação/viabilidade orçamentária, financeira e de que o mesmo 
respeitará os limites de gastos de pessoal e a legalidade, por todo o 
seu prazo de vigência. 
 
Diante do exposto, considera-se mantida a inconformidade 
apontada em análise.” 

 

A Portaria n. 403/2008, do Ministério da Previdência Social, que dispõe sobre as 

normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios, determina, no art. 
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18, que o plano de amortização do déficit atuarial terá a duração máxima de 35 

anos, cumulativamente: 

 

Art. 18. No caso da avaliação indicar déficit atuarial deverá ser apresentado 

no Parecer Atuarial plano de amortização para o seu equacionamento. 
  
§ 1º O plano de amortização deverá estabelecer um prazo máximo de 35 

(trinta e cinco) anos para que sejam acumulados os recursos necessários 
para a cobertura do déficit atuarial. 
 
§ 2º O plano de amortização poderá ser revisto nas reavaliações atuariais 

anuais, respeitando sempre o período remanescente para o equacionamento, 
contado a partir do marco inicial estabelecido pela implementação do plano de 
amortização inicial. 

 

 

O primeiro plano de amortização do Município de Boa Esperança foi implementado 

pela Lei n. 1434/2011, vigorando a partir de 1º de janeiro de 2012 (f. 86). Aplicando-

se o art. 18 da Portaria MPS n. 403/2008, o prazo máximo para o equacionamento 

do déficit seria de 35 anos, ou seja, até 2046.  

 

No entanto, a reavaliação atuarial sob análise (ano-base 2013)5 considerou o ano de 

2014 como sendo o marco inicial da contagem de prazo, com término em 2048, 

levando a extrapolar o período permitido no art. 18.  

 

O erro não foi percebido pelo gestor do regime próprio, embora tivesse o dever de 

verificar a conformidade do cálculo atuarial. O plano de amortização, aprovado pela 

Lei n. 1549/20146, passou a prever um prazo superior ao autorizado, alcançando 37 

anos, acumulados desde 2012. 

 

Desse modo, acompanho a área técnica pela manutenção da irregularidade, 

relativa ao descumprimento do art. 18 da Portaria MPS n. 403/2008, mas entendo 

que o fato pode ser corrigido na próxima avaliação atuarial, sendo passível de 

Ressalva com Determinação, razão pela qual não deve conduzir à Irregularidade 

das Contas Anuais. 

 

                                                 
5
 Arquivo digital DEMAAT3. 

6
 Arquivo digital DEMAAT7. 
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Acrescento, pois, uma DETERMINAÇÃO, destinada ao atual gestor do IPAS de Boa 

Esperança, para que providencie a adequação do Plano de Amortização do Déficit 

Atuarial ao prazo máximo permitido no art. 18 da Portaria MPS n. 403/2008, o que 

deverá ser comprovado na próxima prestação de contas anual. 

 

Acolho, também, a proposta da área técnica pela exclusão da responsabilidade do 

Chefe do Poder Executivo.  

 

Acompanho, ainda, a divergência proposta pelo Ministério Público de Contas, para 

que seja expedida uma RECOMENDAÇÃO ao atual Prefeito Municipal, ao invés 

da DETERMINAÇÃO sugerida pelo setor técnico. Acrescento que a Recomendação 

deverá ser dirigida também ao Presidente da Câmara Municipal. 

 

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II, e 86 da Lei Complementar n. 

621/20127, divergindo, em parte, da área técnica e do Ministério Público de 

Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que 

submeto à apreciação. 

 

Em 06 de março de 2018. 

 

MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Conselheira Substituta 

 

1. ACÓRDÃO: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, 

ante as razões expostas pelo relator, em: 

                                                 
 
7
 Art. 84. As contas serão julgadas:  

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 
formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário; 

  

Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e 
lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das 

impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência. 
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1.1. Preliminarmente, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, quanto ao senhor ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE, 

reconhecendo-se a ilegitimidade passiva, na forma do art. 70 da Lei Orgânica c/c o 

art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; 

1.2. No mérito, julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BOA ESPERANÇA, 

referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor DOMINGOS 

RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA, dando-lhe quitação; 

1.3. DETERMINAR, ao atual gestor do IPAS de Boa Esperança, que providencie a 

adequação do Plano de Amortização do Déficit Atuarial ao prazo máximo permitido 

no art. 18 da Portaria MPS n. 403/2008, o que deverá ser comprovado na próxima 

prestação de contas anual; 

1.4. RECOMENDAR, ao atual Prefeito Municipal e ao atual Presidente do Legislativo 

de Boa Esperança, que, no limite de suas atribuições, adotem providências para 

adequar o Plano de Amortização do Déficit Atuarial ao prazo máximo permitido no 

art. 18 da Portaria MPS n. 403/2008. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da 1° Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente) e Rodrigo Flávio 

Freire Farias Chamoun. 

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em substituição) e Márcia 

Jaccoud Freitas (relatora). 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO  

Presidente  

CONSELHEIRA SUBSTITUA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Relatora 
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA  

Em substituição 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Secretária-adjunta das sessões  
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