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ACÓRDÃO TC- 748/2016 - SEGUNDA CÂMARA 

PROCESSO 	-TC-2641/2014 

JURISDICIONADO -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA 

ASSUNTO 	 -PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

RESPONSÁVEL -MARIA APARECIDA RIALI 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL — EXERCÍCIO DE 2013 — 

IRREGULAR — RESSARCIMENTO — MULTA — 

DETERMINAÇÃO — RECOMENDAÇÃO — ARQUIVAR. 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO CONVOCADO JOÃO LUIZ  COTTA  LOVATTI: 

1-RELATÓRIO 

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (fls. 1/12 e 17/22) do Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de  Joao  Neiva, exercício 

financeiro de 2013, sob a responsabilidade da Sra. Maria Aparecida Riali — Diretora 

Presidente. 

A Prestação de Contas foi encaminhada por meio do Oficio IPSJON n° 021/2014, 

protocolizado sob o n° 004423, em 31 de março de 2014, estando, portanto, dentro 

do prazo regimental. 

A documentação foi examinada pela então 5a  Secretaria de Controle Externo, que 

elaborou a Análise Inicial de Conformidade n°306/2014 e a ITI 1193/2014, fls. 25/27 

e 28/30, respectivamente, detectando arquivos que não possuíam assinatura digital, 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ 	Identificador:1D39B-D845B-194130 



TC E 	TRIBUNAL  OE  CONTAS 
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 	

ACÓRDÃO TC-748/20I 6 
lb/Ir 

a ausência de diversos arquivos e alguns arquivos encaminhados que não atendiam 

às normas prescritas na IN 28/2013, e sugerindo a notificação da responsável para 

regularização da PCA, que resultou na Decisão Monocrática Preliminar 

1348/2014(f1.32). 

A responsável, atendendo à notificação, encaminhou Oficio OF/IPSJON N° 

051/2014, juntamente com arquivo digital (fls. 49/50), ainda que de forma 

intempestiva, mas em data anterior a Manifestação Técnica N° MTP 819/2014 (f1.42) 

e a ITI N° 1673/2014 (fls. 4322/33), elaborados pela então 5a  SCE.  

Instada a manifestar-se, a então 5a  Secretaria de Controle Externo, pautando-se na 

verificação dos demonstrativos contábeis enviados, elaborou o Relatório Técnico 

Contábil —  RTC  232/2015 e a Instrução Técnica Inicial -  III  1269/2015, fls. 55/65 e 

66, respectivamente, opinando pela citação da agente responsável, para 

apresentação de justificativas quanto aos itens: 

Item 3.2.1 Ausência da avaliação atuarial do exercício de 2013. 

Item 3 .3. 1 Provisão 	matemática 	previdenciária 	contabilizada 
indevidamente. 

Item 3.4.1 
Ausência de medidas legais para a implementação do 
plano 	de 	amortização 	do 	déficit técnico 	atuarial 	do 
RPPS. 

Item 3 .5.1 
Realização de gastos com despesas administrativas do 
RPPS acima do limite legal. 

Item 3.6.1 
Não 	Conformidade 	entre 	os 	valores 	pagos 	pelo 
município e os valores registrados como arrecadados 
pelo RPPS. 

Ato continuo, este relator, acatando a sugestão da área técnica pela citação da 

responsável, prolatou a Decisão Monocratica Preliminar DECM 1308/2015 

(fls.69/70). 

Após regular citação, a responsável apresentou, tempestivamente, 

justificativa/documentos às fls. 77/85, protocolizada sob o número 65422/2015-1, em 

04/11/2015. 
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Ao proceder à análise das justificativas apresentadas, a então 5a  Secretaria de 

Controle Externo, elaborou a Instrução Contábil Conclusiva - ICC 292/2015 

(fls.89/99), sugerindo: 

1. o afastamento dos indicativos de irregularidades apontados no item 3.2.1 do  

RTC  (ausência de avaliação atuarial do exercício de 2013). 

2. quanto ao item 3.3.1 do  RTC  (provisão matemática previdenciária 

contabilizada indevidamente) registra "que o demonstrativo pode ser retificado 

em exercícios posteriores" e que "sua regularidade será objeto nas próximas 

PCA"; 

3. manutenção das demais impropriedades assinaladas no  RTC  232/201, abaixo 

transcritas : 

2.3. AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO RPPS (ITEM 3.4.1 DO  

RTC)  

Base Legal: artigo 19 da Portaria  MPS  n°403/2008 

Conforme se verifica do balanço patrimonial (BALPAT), o IPAS de João Neiva possui 

passivo real a descoberto de R$ 27.748.971,32, fornecendo indícios de que o déficit 

atuarial ainda não está equacionado pelo município, por meio de implementação de 

plano de amortização. 

Estabelece o  art.  19 da Portaria  MPS  n°403/2008  

Art.  19. 0 plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será 

considerado implementado a partir do seu estabelecimento em lei do ente 

federativo. 

Desta forma, sugere-se citar a responsável para que encaminhe documentação 

comprobatória das providências que tomou junto ao Poder Executivo para que haja 

cumprimento integral à legislação previdenciária, com vistas ao equacionamento do 

déficit atuarial de 27,7 milhões apontado no Balanço Patrimonial. 

Ainda, considerando a iniciativa de lei, disposta no  art.  39, II da Lei Orgânica do 

Município de João Neiva:  

Art.  39 - São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham 

sobre: 

II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, 

estabilidade e aposentadoria; 
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Cabe informar que mesma proposição será efetuada no processo de prestação de 

contas anual de 2013 da Prefeitura Municipal de João Neiva (TC 3.147/14), com 

vistas à citação do Prefeito Municipal. 

JUSTIFICATIVA  (fl.  79): 0 jurisdicionado informou que foi providenciada a 

elaboração do cálculo atuarial, no qual foi constatado um déficit atuarial de R$ 

43.278.568,26, sendo sugerida uma amortização exponencial por 26 anos, com 

coeficiente anual de crescimento de 6% incidente sobre o total das remunerações de 

contribuição dos segurados ativos. Informa também que o Executivo Municipal foi 

informado mediante relatório sobre o déficit atuarial apurado. Também, segundo o 

parecer atuarial, foi sugerido que o ente realize um estudo de segregação de massa, 

estabelecendo em lei, um plano financeiro de responsabilidade do ente, e outro plano 

previdenciário de responsabilidade do instituto, possibilitando o equilíbrio do plano. 

ANALISE: Verifica-se que as alegações apresentadas são insuficientes, tendo em 

vista que o jurisdicionado não enviou nenhum documento comprovando o 

encaminhamento de informações ao poder executivo indicando a necessidade de 

medidas para o equacionamento do déficit atuarial. 

Assim, diante do exposto, permanece a irregularidade. 

Nota: é importante mencionar que o equacionamento do déficit atuarial, 

implementado por meio de lei do ente federativo, deverá ser realizado tomando como 

base as sugestões geradas no parecer da avaliação atuarial de cada exercício, e 

procedendo-se ao devido registro das contribuições suplementares futuras em 

conta redutora do passivo (Plano de Amortização) integrante do grupo de contas 

Plano Previdenciário, que deverá ser atualizado anualmente. 

2.4. REALIZAÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS 

ACIMA DO LIMITE LEGAL (ITEM 3.5.1 DO  RTC)  

Base Legal: Art. 15  da Portaria  MPS 402/2008.  

Tendo em vista o disposto no  art.  15 da Portaria  MPS  402/2008, qual seja, que para 

a cobertura das despesas do RPPS poderá ser estabelecida, em lei, Taxa de 

Administração de até dois pontos percentuais do valor total das remunerações, 

proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício 

financeiro anterior, foi verificado se o IPAS de João Neiva cumpriu tal limitação e se 

há dispositivo em lei municipal regulamentando o assunto. 

Para apuração do cumprimento do limite de gastos com a administração do RPPS foi 

utilizada as informações encaminhadas ao Ministério da Previdência, contidas no 
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t‘i 
Demonstrativo Previdenciário do Regime, e a despesa empenhada no exercício de 

2013, demonstrada no balanço da despesa (BALEXO), excetuando-se os benefícios 

previdenciários. 

Com base em tais dados foi verificado que o RPPS descumpriu com a limitação, 

ficando em 4,45%, conforme demonstrativo a seguir: 

Formação da base de cálculo 

10 bim/12 R$ 1.354.379,37 

2° bim/12 R$ 1.404.195,66 

3° bim/12 R$ 1.732.707,24 

4° bim/12 R$ 1.502.744,40 

5° bim/12 R$ 1.516.381,90 

6° bim/12 R$ 1.528.786,92 

Total R$ 6.280.620,46 

Limite 2% R$ 125.612,41 

Despesa administrativa 2013 R$ 279.672,48 

9/0 4,45% 

Face ao exposto, a responsável deverá ser citada para justificar-se pelo 

descumprimento do limite. 

JUSTIFICATIVA  (fl.  80): Segundo o jurisdicionado, considerando o valor constante 

do  site  do Ministério da Previdência, a remuneração do exercício de 2012 alcança o 

montante de R$ 9.615.446,30. Acrescenta também que as despesas administrativas 

do exercício de 2013 totalizaram um valor de R$ 184.862,03. Informa também que o 

instituto de previdência foi alvo de auditoria pelo Ministério da Previdência, durante o 

exercício de 2013, conforme notificação de auditoria n° 222/2013 (encaminhada em 

media digital), na qual foi apurado um limite de R$ 241.421,04 a ser utilizada como 

taxa de administração pela unidade gestora do RPPS. 

O jurisdicionado encaminhou juntamente com a defesa, em media digital, outros 

documentos, sendo eles: relatórios de taxa de administração, folha de pagamentos e 

demonstrativos previdenciários do regime próprio. 

ANALISE: Tomando como base a remuneração total apurada no relatório de 

auditoria do ministério da previdência (em media,  fl.  10), bem como as despesas 

administrativas registradas no Balancete Analítico da Despesa Orçamentária 

(Balexo), recalculamos o percentual de despesas com taxa de administração do 

instituto de previdência. Conforme se verifica no quadro demonstrativo abaixo, a taxa 
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de administração alcançou o percentual de 2,32%, superando em 0,32% o limite 

estabelecido pelo  art.  15 da portaria  MPS  402/08), equivalendo ao montante de R$ 

38.627,36. 

Base de Cálculo (em reais)  (art.  15 da Portaria  MPS  402/2008) 

TOTAL DAS REMUNERAÇÕES (auditoria do  MPS)  12.071.051,95 

Limite 2% 241.421,04 

Despesas Administrativas Liquidadas/2013 

Despesa com pessoal 226.158,97 

Material de Consumo 3.544,84 

Equipamentos e material permanente 7.625,00 

Diárias 993,48 

Outros Serviços de Terceiros - PF 7.089,00 

Outros Serviços de Terceiros - PJ 30.697,62 

Obrigações tributárias e contributivas 322,79 

Indenizações e restituições 2.757,58 

Despesas de exercícios anteriores 483,20 

Total das Despesas Administrativas 279.672,52 

% sobre a base de cálculo 2,32% 

Portanto, permanece a irregularidade. 

É oportuno mencionar que o  art.  41 § 40  da  ON  no. 02/2009 do Ministério da 

Previdência Social prevê o ressarcimento do valor que ultrapassar o limite de gastos 

administrativos.  

Art.  41. Para cobertura das despesas do RPPS com utilização dos 

recursos previdenciários, poderá ser estabelecida, em lei, Taxa de 

Administração de até dois pontos percentuais do valor total das 

remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao 

RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, observando-se que: 

§ 40  0 descumprimento dos critérios fixados neste artigo para a 

Taxa de administração do RPPS significará utilização indevida dos 

recursos previdenciários e exigirá o ressarcimento do valor que 

ultrapassar o limite estabelecido. 

0 ressarcimento do valor de despesa administrativa que extrapolou o limite máximo 

de 2% da base de cálculo deve ser realizado pela administração municipal, visto que 

a Unidade Gestora RPPS integra a estrutura administrativa do ente, razão pela qual 

constitui obrigação do respectivo Poder Público assumir suas despesas 

administrativas de manutenção, conforme se depreende da Lei de Finanças Públicas 

(Lei 4.320/64). Desta forma, sugerimos determinação neste sentido. 
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2.5 NÃO CONFORMIDADE ENTRE OS VALORES PAGOS PELO MUNICÍPIO E 

OS VALORES REGISTRADOS COMO ARRECADADOS PELO RPPS (ITEM 3.6.1 

DO  RTC)  

Base legal: Lei 4320/64  

Com base nos demonstrativos que compõem a PCA foi confrontado o valor recebido 

pelo RPPS de João Neiva com o valor pago pela Prefeitura, Câmara, SAAE e Fundo 

de Saúde, chegando-se ao seguinte resultado: 

Descrição Recebido pelo RPPS R$ Pago pelo Ente R$ Diferença R$ 
Contribuição patronal 

3.224.130,50 

1.705.643,91 

790.956,04 Contribuição do servidor 727.530,55 

Amortização déficit 740.573,50 740.573,50 

Soma 3.224.130,50 3.173.747,96 50.382,54 
Fonte: DEMVAP (RPPS), Balancete de verificação consolidado (PM), DEMDFL (PM), 
Balancete da despesa empenhada, liquidada e paga (PM) 

Face ao exposto, sugerimos citar a responsável para justificar a diferença 

encontrada, encaminhando documentos comprobatórios. 

Vale acrescentar que a compatibilidade entre a folha de pagamento e o repasse 

efetuado é objeto de análise das contas de gestão dos ordenadores de despesas das 

unidades gestoras do município. 

JUSTIFICATIVA  (fl.  83): 0 jurisdicionado informou que as divergências encontradas 

nas receitas serão objeto de ajustes no ano de 2015, conforme exigências da 

Contabilidade Pública. 

ANALISE: Tendo em vista que o jurisdicionado não apresentou qualquer explicação 

pontual sobre a divergência apontada, bem como não apresentou documentação 

pertinente à arrecadação da receita evidenciada em seus demonstrativos, 

entendemos que a irregularidade permanece. 

Nesse passo, a então 5a  Secretaria de Controle Externo sugere o julgamento pela 

IRREGULARIDADE das contas em exame, tendo em vista o não saneamento das 

irregularidades apontadas nos itens 2.3, 2.4 e 2.5 da ICC, com determinação ao 

atual gestor municipal para que proceda ao ressarcimento do valor de despesa 

administrativa que extrapolou o limite máximo de 2% da base de calculo, conforme 

mencionado no item 2.4 da ICC 292/2015. 
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No mesmo sentido, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas —  NEC,  

elaborou a Instrução Técnica Conclusiva  ITC  5394/2015 (fls. 103), corroborando 

com a ICC 292/2015, opinando pela irregularidade das contas. 

0 representante do Ministério Público de Contas,  Dr..  Heron Carlos Gomes de 

Oliveira, as fls. 106/107, por meio do parecer PPJC 6668/2015, manifestou-se de 

acordo com a  area  técnica, ressaltando,  in  verbis: 

Ademais, insta ressaltar que a irregularidade contida no item 2.4 da pega contábil 

conclusiva  (fl.  95), a qual gerou determinação de ressarcimento por parte da 

administração municipal, do valor de despesa administrativa que extrapolou o limite 

máximo de 2% da base de cálculo, também consta como irregularidade no Processo 

de Prestação de Contas TC 2880/2013, do IPAS João Neiva, exercício de 2012, que, 

na atual data, está aguardando julgamento por parte desta egrégia Corte de Contas. 

Informa a então 5a  SCE  que, em conformidade com o Plano Anual Consolidado de 

Auditorias Ordinárias, aprovado pelo Plenário desta Corte de Contas, o Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de João Neiva, exercício de 

2013, não foi alvo de Auditoria Ordinária no exercício de 2013 ( Relatório de solicitação de 

Informação  —fl.  101). 

o relatório. 

2-FUNDAMENTAÇÃO 

0 financiamento e a concessão de benefícios nos regimes previdenciarios é tema 

relevante e cada vez mais presente nas discussões envolvendo as contas públicas. 

Nesse contexto, as prestações de contas dos entes responsáveis pela gestão dos 

Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS ganham destaque por conter 

demonstrativos que permitem a evidenciação da situação patrimonial, orçamentária, 

financeira que possibilitam análise contábil/financeira dos resultados de sua gestão. 

Se por um lado essas prestações de contas permitem uma visão da situação 

contábil dos RPPS, por outro lado, a complexidade da relação envolvendo o sistema 

previdenciario e as contas públicas parece indicar a insuficiência daqueles 

mecanismos contábeis como único instrumento revelador de todo os  nuances  

relacionados a previdência do servidor público. 
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Essa percepção levou este Tribunal a decidir pela realização de fiscalização, 

instrumentalizada na forma de levantamento, e executada em todos os RPPS dos 

municípios capixabas, colhendo resultados valiosos de sua organização e 

funcionamento. Esse trabalho permitiu a elaboração de um consistente diagnóstico 

da situação daquelas entidades, capaz de nortear a definição de ações de controle 

na área de fiscalização previdenciária, com reflexos nos julgamentos futuros das 

prestações de contas daqueles entes. 

Materialmente formalizado no processo TO 5.584/2015, o Levantamento RLE 

001/2015 foi realizado pela então 3a Secretaria de Controle Externo em todos os 

Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos municípios do Estado do 

Espirito Santo. Nele se buscou conhecer e avaliar a situação da gestão 

previdenciária, de investimentos e administrativa desses institutos, abarcando os 

exercícios de 2013 a 2015, com o intuito de identificar os pontos mais sensíveis, 

propor melhorias, e promover o compromisso dos gestores com a eficiência, 

efetividade e transparência na gestão dos institutos de previdência municipais. 

Especialmente no que tange ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município 

de João Neiva - IPSJON, o processo TO 5.584/2015, Levantamento RLE 001/2015, 

revela o seguinte panorama no período 2013-2015: 

a) no tocante à representatividade da despesa previdenciária realizada frente 

ao total de despesas realizadas no município no ano de 2014, encontra-se 

levemente acima do coeficiente médio global;1  

b) em relação ao déficit atuarial, constatou-se que é deficitário, assim como os 

demais institutos de previdência avaliados. Observou-se variação 

significativa do déficit atuarial do IPSJON entre 2011 e 2012, com 

acréscimo de 165%, tendo decrescido em 2013.2  

A pega técnica indica como possíveis causas do déficit atuarial: regimes de 

aposentadoria aplicáveis aos servidores que ingressaram no serviço 

público até 1998; plano de amortização insuficiente ou com risco de 

1  Em 2014— coeficiente João Neiva = 7,49%, sendo o coeficiente médio global= 7,01% - coeficiente Vitoria = 
11,34% - maior coeficiente (São José dos Calgados) = 14,81%. 

2 
João Neiva: déficit atuarial municipal em 2012 na ordem de R$ 47,9 milhões, passando a totalizar n37,3 

milhões em 2013. 
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inexequibilidade3; insuficiência de servidores efetivos ativos para 

manutenção do regime de previdência4. 

Volvendo os olhos ao caso concreto sujeito ao julgamento por parte desta Corte de 

Contas, qual seja, às pegas que instruem o processo de Prestação de Contas 

apresentada pelo IPSJON- Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 

João Neiva, referente ao exercício 2013, verifica-se que após a citação da 

responsável para responder às possíveis irregularidades e a análise das justificativas 

apresentadas, a então 5a  Secretaria de Controle Externo, em Instrução Contábil 

Conclusiva — ICC 292/2015 (fls.89/99), opina: 

1 - pelo afastamento dos indicativos de irregularidades apontados no item 3.2.1 do  RTC  

(ausência de avaliação atuarial do exercício de 2013). 

2 -quanto ao item 3.3.1 do  RTC  (provisão matemática previdenciaria contabilizada 

indevidamente) registra "que o demonstrativo pode ser retificado em exercícios posteriores" e 

que "sua regularidade será objeto nas próximas PCA"; 

3 - e mantem as demais impropriedades assinaladas no  RTC  232/201, abaixo transcritas, de 

forma sucinta : 

1 - AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE 

AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO RPPS (ITEM 3.4.1 DO  RTC)  

Base Legal: artigo 19 da Portaria  MPS  n° 403/2008 

2- REALIZAÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS ACIMA DO 

LIMITE LEGAL (ITEM 3.5.1 DO  RTC)  

Base Legal:  Art.  15 da Portaria  MPS  402/2008. 

3 - NÃO CONFORMIDADE ENTRE OS VALORES PAGOS PELO MUNICÍPIO E OS 

VALORES REGISTRADOS COMO ARRECADADOS PELO RPPS (ITEM 3.6.1 DO  RTC)  

Base legal: Lei 4320/64 

3  Quanto ao plano de amortização insuficiente ou com risco de inexequibilidade (risco: perda da capacidade 
financeira e de investimento)—> déficit atuarial João Neiva (2013) = 0,83 do Orçamento Global e 0,92 da RCL 
global 4 situação apresentada por 47% dos institutos avaliados. 

4  Análise do quadro de servidores efetivos (João Neiva — 2014): ( percentual de servidores ativos em relação 
aos inativos e pensionistas) quociente = 3,79 — situação "preocupante" e muito próximo da situação "critica" cujo 
quociente é "até 3,04 revela a insuficiência de servidores ativos para a manutenção do regime previdenciario. 
Município em pior situação: Rio Novo do Sul (quociente= 1,67). Município em melhor situação: São Gabriel da 
Palha (quociente = 39,18). 
Análise do quadro de servidores comissionados e temporários (João Neiva —2014): quociente (quantitativo 

servidores comissionados e temporários em relação aos ativos) = 63,13% — revela a insuficiência de servidores 
efetivos ativos para a manutenção do regime previdenciário. Município em pior situação: Fundão (quociente= 
71,52%). Município em melhor situação: Vargem Alta (quociente = 8,93%). 
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Seguindo na análise do feito, inicialmente verifico que este se encontra devidamente 

instruido, apto, portanto, a um julgamento de mérito, eis que observados todos os 

trâmites legais e regimentais. 

A documentação carreada aos autos em cotejo com as manifestações da  Area  

Técnica e do Ministério Público de Contas, tornam desnecessárias maiores 

considerações eis que comprovam as irregularidades apuradas, visto que as razões 

apresentadas não foram capazes de elidir as objeções da área técnica. 

No entanto, acrescento que os gestores responsáveis pelos RPPS's devem ser 

rigorosos na observância do equilíbrio atuarial e na perseguição da 

sustentabilidade daquele regime previdenciário, sem o qual podem submeter o 

ente federativo a risco fiscal diante da possibilidade de comprometimento futuro das 

finanças públicas. 

Tal alerta pode ser encontrado em trecho de trabalho publicado para a Coleção 

Previdência Social. Série Estudos; v.34, de autoria de Narlon Gutierre Nogueira, o 

acrintitulado "0 equilíbrio financeiro e autuarial dos RPPS: de principio 

constitucional a política pública de Estado", p. 187, a seguir transcrito: 

"...,quando o equilíbrio financeiro e atuarial foi estabelecido de forma explicita como 

principio constitucional para a organização dos RPPS, no final de 1998, estes, em sua 

maioria, já existiam e se encontravam diante de uma situação de desequilíbrio estrutural 

crônico. Assim sendo, "construir" o equilíbrio não foi apenas uma diretriz inovadora a ser 

observada pelos RPPS que viessem a ser instituidos, mas tarefa muito mais complexa, 

que implica "desconstruir" modelos e estruturas erroneamente consolidados há anos ou 

décadas. 

As consequências desse desequilíbrio ainda não se fazem sentir de forma tão aguda no 

presente, especialmente para muitos Municípios cujos RPPS, embora apresentem déficit 

atuarial, mantêm superávits financeiros e possuem recursos acumulados suficientes para 

o pagamento dos benefícios por alguns anos. No caso da União, dos Estados e dos 

Municípios com RPPS mais antigos, além do desequilíbrio atuarial há o desequilíbrio 

financeiro, que requer aportes mensais para sua cobertura, porém este se apresenta em 

valores que podem ser suportados pelos recursos orçamentários dos Tesouros nacional, 

estaduais e municipais. 

Porém, se mantida a postura atual dos entes federativos, que não tratam com a devida 

importância o equilíbrio financeiro e atuarial de seus RPPS e resistem à adoção de 

medidas para o equacionamento do déficit atuarial, essa situação irá se agravar no 

futuro, com prejuízo para sua própria capacidade administrativa. 
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O desequilíbrio nas contas públicas, ocasionado pelo crescimento continuo das 

despesas com pessoal, poderá comprometer a capacidade de efetivação das políticas 

de interesse dos cidadãos, tais como: saúde, educação, segurança e moradia, e 

conduzirá à necessidade imperiosa de severas reformas previdenciárias que ameaçarão 

os direito dos servidores públicos." 

Assim, ao não envidar esforços junto ao Chefe do executivo Municipal a fim de obter 

aprovação de marco legal para equacionar o déficit atuarial, exceder em 

R$38.251,48 o limite para despesas administrativas, apurado no valor de 

R$241.421,04, com acréscimo equivalente a aproximadamente 16% do limite fixado 

pela legislação, e não atentar para distorção financeira entre os valores pagos pelo 

município e os valores registrados como arrecadados pelo RPPS, cabalmente 

demonstradas nestes autos, a gestora cometeu irregularidades sujeitas à ação 

sancionatória deste Tribunal. 

Ademais, ressalto que nos exercícios de 2010 e 2011 já constavam as irregulares 

quanto ao descumprimento do percentual mínimo dos gastos de administração, 

sendo decidido pela 1a  Câmara do Tribunal de Contas o julgamento pela 

irregularidade das contas do IPSJON— Processo TC 1400/2011 - Acórdão TC 014-

2014 — Exercício 2010, sendo mantida essa decisão pelo Plenário no Acórdão TC 

727/2015, nos autos do Proc. TC 1936/2014 — Recurso de Reconsideração, bem 

como o Processo TC 2099/2012 — Acórdão TC 279/2015 — Exercício 2011. Quanto 

ao exercício de 2012— Proc. TC 2880/2013, consta também a mesma irregularidade, 

ou seja, descumprimento do percentual mínimo dos gastos de administração, que, 

na atual data, está aguardando julgamento por parte desta egrégia Corte de Contas. 

Por conseguinte, ratifico o posicionamento da  Area  Técnica e do Ministério Público 

Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na 

Instrução Contábil Conclusiva — ICC 292/2015 e na Instrução Técnica Conclusiva  

ITC  5394/2015. 

3— CONCLUSÃO: 

Assim, diante dos fundamentos fáticos e de direito aqui expendidos e corroborando 

com o entendimento da área técnica, e do Ministério Público de Contas, 

PROPONHO VOTO no seguinte sentido: 
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3.1 Julgar IRREGULAR a presente Prestação de Contas Anual do Instituto de 

Previdência dos Servidores do Município de João Neiva - IPSJON, exercício de 

2013, sob a responsabilidade da Sra. Maria Aparecida Riali — Diretora Presidente, 

nos termos do  art.  84, inciso  III,  alínea "d" da Lei Complementar n° 621/20125, em 

razão da manutenção das seguintes irregularidades: 

3.1.1 - AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 

PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO RPPS 

(ITEM 3.4.1 do  RTC  e 2.3 da  ITC  ) 

Base Legal: artigo 19 da Portaria  MPS  n°403/2008 

3.1.2 - REALIZAÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 

RPPS ACIMA DO LIMITE LEGAL (ITEM 3.5.1 do  RTC  e 2.4 da ICC ) 

Base Legal: Art. 15  da Portaria  MPS 402/2008. 

3.1.3 - NA() CONFORMIDADE ENTRE OS VALORES PAGOS PELO 

MUNICÍPIO E OS VALORES REGISTRADOS COMO ARRECADADOS PELO 

RPPS (ITEM 3.6.1 do  RTC  e 2.5 DA ICC) 

Base legal: Lei 4320/64 

3.2 Aplicar multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais) à responsável, Sra. Maria 

Aparecida Riali, com amparo no  art.  87, inciso IV6  c/c  art.  1357, inciso ll da Lei 

Complementar n° 621/2012; 

3.3 Determinar ao Executivo Municipal que viabilize e providencie o ressarcimento 

ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de João Neiva — 

IPSJON, do valor de despesa administrativa do Instituto - exercício de 2013, que 

5  Art.  84. As contas serão julgadas: 

Ill - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 

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

b  Art.  87. Verificada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao Relator: (...) IV - aplicar as sanções 
previstas em lei;  

'Art.  135. 0 Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente 
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por (...): 

II - prática de ato ou omissão, com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial.  
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extrapolou o limite máximo legal de 2% da base de calculo8  (taxa de administração), 

informado às folhas 96/97, no montante de R$ 38.251,48, equivalente a 

16.058,56VRTE ou outra correção prevista em legislação própria, por força  art.  41, § 

40 da Orientação Normativa 02/2009 do Ministério da Previdência Social, 

considerando que o Município é responsável pelo aporte de recursos para o 

pagamento de despesas administrativas do Instituto quando há insuficiência 

financeira no IPSMF. 

3.4 Recomendar ao atual gestor para que efetue os ajustes e correções contábeis 

necessários dentro do estabelecido nas leis, especialmente nas Normas Brasileiras 

de Contabilidade, inclusive com relação à provisão matemática, conforme registrado 

na ICC 292/2015, item 2.2, bem como adote providências para restaurar o equilíbrio 

atuarial do IPSJON. 

Dê-se ciência ao interessado e, após certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-

SE. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2641/2014, ACORDAM os 

srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espirito 

Santo, em sessão realizada no dia vinte e sete de julho de dois mil e dezesseis, à 

unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro convocado João Luiz  Cotta  

Lovatti: 

1. Julgar irregular a presente Prestação de Contas Anual do Instituto de 

Previdência dos Servidores do Município de João Neiva - IPSJON, exercício de 

2013, sob a responsabilidade da Sra. Maria Aparecida Riali, Diretora Presidente, nos 

termos do  art.  84, inciso  III,  alínea "d", da Lei Complementar Estadual n° 621/2012, 

em razão da manutenção das seguintes irregularidades: 

1.1 - AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 

PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO 

RPPS (ITEM 3.4.1 do  RTC  e 2.3 da  ITC)  

8  Art. 15  da Portaria  MPS 402/2008  
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Base Legal: Art. 19  da Portaria  MPS n°403/2008 

1.2 - REALIZAÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

DO RPPS ACIMA DO LIMITE LEGAL (ITEM 3.5.1 do  RTC  e 2.4 da ICC) 

Base Legal: Art. 15  da Portaria  MPS 402/2008. 

1.3 - NÃO CONFORMIDADE ENTRE OS VALORES PAGOS PELO 

MUNICÍPIO E OS VALORES REGISTRADOS COMO ARRECADADOS 

PELO RPPS (ITEM 3.6.1 do  RTC  e 2.5 DA ICC) 

Base legal: Lei 4320/64 

2. Aplicar multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais) â responsável, Sra. Maria 

Aparecida Riali, com amparo no  art.  87, inciso IV, c/c  art.  135, inciso II, da Lei 

Complementar Estadual n° 621/2012; 

3. Determinar ao Executivo Municipal que viabilize e providencie o ressarcimento ao 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de João Neiva — 

IPSJON, do valor de despesa administrativa do Instituto - exercício de 2013, que 

extrapolou o limite máximo legal de 2% da base de calculo (taxa de administração), 

informado ás folhas 96/97, no montante de R$ 38.251,48, equivalente a 16.058,56 

VRTE ou outra correção prevista em legislação própria, por força  art.  41, § 4° da 

Orientação Normativa 02/2009 do Ministério da Previdência Social, considerando 

que o Município é responsável pelo aporte de recursos para o pagamento de 

despesas administrativas do Instituto quando há insuficiência financeira no IPSMF; 

4. Recomendar ao atual gestor para que efetue os ajustes e correções contábeis 

necessários dentro do estabelecido nas leis, especialmente nas Normas Brasileiras 

de Contabilidade, inclusive com relação à provisão matemática, conforme registrado 

na ICC 292/2015, item 2.2, bem como adote providências para restaurar o equilíbrio 

atuarial do IPSJON; 

5. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado. 
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Fica a responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste 

Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da 

multa aplicada, nos termos do  art.  454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Composição 

Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento o senhor conselheiro José 

Antônio Almeida Pimentel, no exercício da presidência, e os senhores conselheiros 

convocados João Luiz  Cotta  Lovatti, relator, e Márcia Jaccoud Freitas. Presente, 

ainda, o  Dr.  Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em 

substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. 

Sala das Sessões, 27 de julho de 2016. 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

No exercício da presidência 

CONSELHEIRO CONVOCADO JOÃO LUIZ  COTTA  LOVATTI 

Relator 

CONSELHEIRA CONVOCADA MARCIA JACCOUD FREITAS 

Fui presente:  

DR.  HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões 
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BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

	 BANESTES  NET BANKING 	  

Pagamentos e Transferencias Eletronicas 

TRANSFERENCIA DE 

C/C PARA C/C 

DADOS DO REMETENTE 

Cliente: 	Municipio De  Joao  Neiva 

Movimento-Arrecadaca 

Conta: 
	

3.333.051 

Agencia: 
	

173-Joao  Neiva 

DADOS DO DESTINATARIO 

Cliente: 	Instituto De Previdencia Dos S 

Previdencia 

Conta: 
	

3.333.309 

Agencia: 
	

173-Joao  Neiva 

DADOS DA TRANSACAO 

Dt.Pagamento: 

Valor: 

Protocolo: 

Origem: 

09/07/2018 

R$78.710,44 

004396780 

Banestes Cooporativo 

TRANSACAO EFETIVADA 

Registro: 09/07/2018 08:18:00 /local/home/tef/d/20180709/mpjn188. 

Emissao.: 10/07/2018 10:37:19 

https://w-wws.banestes.b.brinetib/DemonsPagtoDuaDetran?Servica=01&Protocolo=0 	11in7on1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  

AV.  PRESIDENTE VARGAS, 157- CENTRO -  TEL.:  (0XX27)3258-4722 - FAX: (027) 3258- 
4724 

CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA -ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86 

OF.SEMFA/PMJN N° 13  

João Neiva, 03 de setembro de 2018. 

Senhora 

Eliziara Delunardo da Silva 

Diretora do IPSJON 

Prezada, 

Segue anexo comprovante de deposito referente a prestação de contas anual do 

IPSJON exercício de 2013, conforme solicitado no Acordão TC — 748/2016. 

Conforme citado no Item 2 do Oficio do Acordão TC — 748/2016, solicitamos ao 

Instituto para informar o responsável por aplicar a multa descrita no Item. 

Aproveitamos a oportunidade para solicitar do IPSJON citação sobre as 

pendências tomadas até a presente data quando ao restauro do equilíbrio 

atuarial do Instituto. 

Atencios rpente/- 

/ 

ErIon Coutinho Pereira 

Secretário Municipal da Fazenda 

Decreto N°6.113/2017 ,ÈiJawfv)-\,0 04 log poi 
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