
                                         

                                  

              

 

ACÓRDÃO TC-1875/2015 - SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO - TC-1732/2012 

JURISDICIONADO   - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

ASSUNTO                - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

RESPONSÁVEL      - ALDIVINO ANTUNES PINTO  

 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2011 – 

1) REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – 2) 

DETERMINAÇÃO – 3) DAR CIÊNCIA À RELATORA 

RESPONSÁVEL SOBRE AUDITORIA TEMÁTICA EM 

PREVIDÊNCIA E À SEGEX – 4) ARQUIVAR.  

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO: 

 

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do IPAS – Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, 

referente ao exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Aldivino 

Antunes Pinto. 

 

 

A 6ª Controladoria Técnica elabora  o Relatório Técnico Contábil RTC nº 355/2014, 

fls. 131 a 135, ressaltando os seguintes aspectos e indício de irregularidade : 

 

ASPECTOS : 
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- A Prestação de Contas Anual (PCA), exercício de 2011, foi encaminhada por 

meio de ofício OF. Nº 41/2012 de 19/03/2012 e autuada em 21/03/2012,  

tempestivamente  e devidamente assinada pelo Gestor, o Diretor-Presidente, Sr. 

Aldivino Antunes Pinto e pela Contabilista Responsável Sra. Lucilena Uliana 

Bassetti, CRC-ES 14359/O. 

 

- A Prestação de Contas Anual está composta por todas as Demonstrações 

Contábeis, demais peças exigidas pela Resolução TCEES nº 182/02 e suas 

alterações, da Lei Federal nº 4.320/64 e pela legislação própria do Regime 

Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS. 

 

- Confrontando-se a Receita Realizada ( R$ 4.948.734,72 ) com a Receita 

Prevista ( R$ 3.417.703,52 ) constata-se que houve um superávit na arrecadação 

do exercício, da ordem de R$ 1.531.031,20. 

 

- Confrontando-se a Despesa Fixada ( R$ 3.417.703,52 ) com a Despesa 

Executada ( R$ 2.898.765,24 ), constata-se uma economia orçamentária da 

ordem de R$ 518.938,28. 

 

- Confrontando-se a Receita Prevista ( R$ 3.417.703,52 ) com a Receita 

Realizada ( R$ 4.948.734,72 ), constata-se um superávit na arrecadação no 

exercício da ordem de R$ 1.531.031,20.  

 

- Confrontando-se a Receita Arrecadada ( R$ 4.948.734,72 ) com a Despesa 

Executada ( R$ 2.898.765,24 ), constata-se um superávit orçamentário da ordem 

de R$ 2.049.969,48. 

 

- O IPAS  apresentou saldo de disponibilidades financeiras para o exercício 

seguinte de  R$ 12.662.547,52. 
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- O Déficit Patrimonial do exercício, da ordem de R$ 15.523.502,55 aumentou o 

Passivo a Descoberto do exercício anterior que era de R$ 20.561.202,60 para um 

Passivo a Descoberto Acumulado de R$ 36.084.705,15. 

 

INDÍCIO DE IRREGULARIDADE :  
 
 
- Déficit Patrimonial elevado 
Base legal: art 1º, § 1º da LC 101/2000 e art. 1º da Lei 9.717/1998. 

 

 

Conclui o respectivo relatório sugerindo  a citação do responsável para 

apresentação de justificativas e/ou  documentos acerca do respectivo indício de 

irregularidade, encampado pela ITI 1414/2014, fl. 136. 

 

Em atenção à Decisão Preliminar DECM 1604/2014, fls. 137 a 138, e Termo 

de Citação nº 1920/2014, fl. 139, o responsável  encaminha documentos e 

justificativas às fls. 147 a 233.  

 

A 6ª Secretaria de Controle Externo elabora Instrução Contábil Conclusiva ICC nº 

76/2015, fls. 238 a 202,  opinando que sejam julgadas IRREGULARES as contas 

em exame, em face do indício de irregularidade apontado, considerando que as 

alegações e documentos apresentados foram insuficientes para o seu 

saneamento. 

 

O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elabora Instrução 

Técnica Conclusiva ITC nº 2985/2015, fls. 273 a 274, concordando integralmente 

com o  entendimento da 6ª Secretaria de Controle Externo,   opinando também 

que sejam as contas em exame julgadas IRREGULARES,  em face da 

irregularidade supracitada. 
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O Ministério Público de Contas, através de Parecer, fls. 278 a 279, da lavra do 

Procurador de Contas  Dr. Luciano Vieira, fls. 278 e 279, constatando ineficiência 

e incompetência administrativa para solucionar o crescente déficit atuarial, além de 

nítida hipótese de má-gestão, configurada na deliberada ação de não adotar 

base de cálculo prevista em lei, ceifando o fundo de recursos da ordem de R$ 

4.175.968,26, o que, inexoravelmente, agrava a situação de desequilíbrio do 

instituto de previdência,  pugna que seja a presente prestação de contas julgada 

IRREGULAR, com fulcro no art. 84, III, “c” da Lei Complementar nº. 621/2012, bem 

assim seja cominada multa pecuniária ao responsável, com fulcro no art. 135, II, 

do indigitado estatuto legal. 

  

 

  

 

 

Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto. 

 

 

É o relatório. 

 

 

 

 

EMENTA : 

 

 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.   DÉFICIT PATRIMONIAL ELEVADO. 

REGULAR COM RESSALVA.  DETERMINAÇÃO. 
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V O T O 

 

Inicialmente, quadra registrar que a irregularidade tida e havida como suficiente 

para macular as presentes contas, merece uma reflexão conjunta envolvendo 

a Área Técnica, Ministério Público e Conselheiros Relatores, em face dos 

motivos que passo a abordar. 

A irregularidade “Déficit Patrimonial elevado”, ainda que não tenha sido fruto 

de dolo ou má-fé, tem, de forma cristalina, contribuído para comprometer o 

equilíbrio das contas públicas, em face de um Passivo a Descoberto da 

ordem de   R$ 36.084.705,15, segundo a Área Técnica e o Ministério Público, 

que opinaram pela IRREGULARIDADE das contas em exame. 

De outra banda, verifico que na Prestação de Contas do exercício de 2012, foi 

apresentado um déficit de R$ 9.040.884,00, acumulando um Passivo a 

Descoberto da ordem de R$ 45.125.589,15, e as contas foram julgadas 

REGULARES, tendo assim opinado a Área Técnica, o Ministério Público de 

Contas, através de Parecer do mesmo Procurador de Contas, Dr. Luciano 

Vieira, conforme Acórdão 377/2015, tendo a Primeira Câmara acolhido o voto 

do Conselheiro Carlos Ranna de Macedo.  

No mesmo sentido, verifico um Passivo a Descoberto da ordem de R$ 

46.066.792,50, no exercício de 2013 e de R$ 49.699.506,64 no exercício de 

2014, ambos ainda sem Parecer Técnico Conclusivo.   

 

Analisando os demonstrativos, verifico que assiste razão ao gestor de todos esses 

exercícios, Sr.  Aldivino Antunes Pinto, quando ressalta em sua defesa, os 

seguintes aspectos: 
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- que o resultado patrimonial pode ser interpretado sob dois aspectos: o aspecto 

orçamentário, através do resultado operacional do exercício; e  o aspecto 

contábil atuarial das Provisões Matemáticas Previdenciárias. 

 

- que o instituto foi criado com déficit atuarial de R$ 7.228.378,43, que se 

agravou após 2006, devido ao aumento no número de aposentadorias. 

 

- que na tentativa de amortizar o crescimento do Déficit Atuarial, foram 

estabelecidas alíquotas progressivas para o ente, por meio de alterações legais, a 

partir de 2010 e isso não foi suficiente para impedir o crescimento do Déficit 

Atuarial. 

 

- que o impacto dos quinquênios e decênios existentes no estatuto dos servidores e 

o crescimento no piso nacional do magistério, que fazem crescer os proventos dos 

que estão se aposentando, sem que estes tenham contribuído sobre tais 

benefícios. 

 

- que o gestor tem discutido a situação com os Conselhos da Entidade e com o 

Governo Municipal, mas até agora o único êxito foi a alteração nas alíquotas de 

contribuição, o que não foi suficiente para solucionar o grave problema. 

 

- que o gestor solicitou ao Município a alteração no estatuto dos servidores, 

extinguindo ou reduzindo vantagens pecuniárias, e a aprovação da legislação 

disciplinando a Segregação de Massa.  

 

-  comprova seus esforços o gestor demonstrando ter encaminhado documentação 

contendo os pleitos ao Governo municipal e os estudos técnicos para implantação 

do sistema de Segregação de Massa (fls. 149/229).  

 

Do excerto acima, depreende-se que existem alternativas para a solução do 

problema que vem se agravando desde 2006, devendo ser objeto de 

monitoramento por parte desta Corte de Contas.  
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Ante todo o exposto, observados os trâmites legais, discordando da Área Técnica 

e  do Ministério Público  de Contas, VOTO por considerar REGULAR COM 

RESSALVA a Prestação de Contas Anual do IPAS – Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, referente ao 

exercício de 2011, sob a responsabilidade do   Sr.  Aldivino Antunes Pinto – 

Diretor-Presidente, dando-lhe a devida quitação. 

 

 

Voto também por determinar ao gestor atual que tome a seguinte providência: 

 

 

- adotar medidas legais para implementação do plano de amortização do 

déficit técnico atuarial do RPPS. 

 

É como voto. 

 

Após transitado em julgado, ARQUIVE-SE. 

 

 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DE DISCUSSÃO DA 42ª SESSÃO ORDINÁRIA: 
 
 
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Sr. 

Presidente, só irei fazer uma contribuição. Temos um grupo de trabalho voltado 

para esse tema Previdência e seria interessante que, em situações dessa natureza, 

fosse dada ciência à relatora, Conselheira substituta Márcia Jaccoud Freitas, para 

servir até de parâmetro ou até de informação útil para o desenvolvimento do 

trabalho dela. Outra situação, também, que acredito que já ocorra, seria na análise 

desse fato decorrente, desse déficit previdenciário nas contas municipais, que é a 

preocupação que V. Exa. explanou no início. Então, teria a Segex que ficar alerta 
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para essas situações envolvendo esses fundos previdenciários em relação à 

repercussão nessas contas dos executivos municipais. 

 

O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – 

Tivemos a oportunidade na última reunião administrativa em que houve a 

apresentação da Segex de parte dos trabalhos das auditorias temáticas que este 

Tribunal vem desenvolvendo. Foi-nos apresentado o trabalho desenvolvido com 

relação à Previdência, com relação à folha de pagamento e receita. É 

absolutamente impressionante a quantidade de informações novas que chegam ao 

Tribunal a respeito desses temas. O Conselheiro Rodrigo Chamoun disse, naquela 

oportunidade, que foi a mais produtiva dele. E, realmente, impressiona como o 

Tribunal pode ajudar a inferir em aspectos de tanta relevância. Acolho com 

satisfação a proposta de encaminhamento dessa situação do resultado não só à 

Relatora, mas também à equipe que está trabalhando, porque, com certeza, irá 

servir de orientação. O Srs. sabem do interesse que tenho de produzir, cada vez 

mais, resultados iguais de casos iguais em que, muitas vezes, a ausência de 

padronização ocorre. Mas acolho, com alegria, essa proposta de V. Exa. porque 

caminha nessa direção. (Final) 

 
 
 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1732/2012, ACORDAM os 

Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e cinco de novembro de dois mil e 

quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib 

Ferreira Pinto: 

 

1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, 

referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Aldivino Antunes 

Pinto – Diretor-Presidente, dando-lhe a devida quitação; 
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2. Determinar ao gestor atual que adote medidas legais para implementação do 

plano de amortização do déficit técnico atuarial do RPPS; 

 

3. Dar ciência à Relatora responsável pelo Plano de Auditoria Temática sobre 

previdência, Auditora Márcia Jaccoud Freitas, e à SEGEX do teor desde 

Acórdão, nos termos da proposta do Senhor Conselheiro convocado João Luiz 

Cotta Lovatti, proferida oralmente em sessão, encampada pelo Relator; 

 

4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado. 

 

 

Composição 

 

Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores Conselheiros 

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no exercício da Presidência, José Antônio Almeida 

Pimentel, e o Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o 

Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público 

Especial de Contas.  

 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2015. 

 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

No exercício da Presidência 

 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 
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CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI  

Convocado  

 

 

 

Fui presente: 

 

 

 

DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário Adjunto das Sessões  

 


