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     DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI 
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL I 

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL III 
 

PROCESSO: 11610/20 
  
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo 
  
RESPONSÁVEL: Derivaldo Romao dos Santos 
  
ASSUNTO: Denúncia referente ao Instituto de Prev. Municipal de Pedras de Fogo 
  
PERÍODO: 2019/2020 

 
 
 
 

RELATÓRIO INICIAL 
 
 

1. Do processo 
 

Trata de denúncia interposta por Vereadores do Município de Pedras de Fogo-PB, onde se alega que 

o referido Município vem deliberadamente descumprindo os parcelamentos de débitos celebrados como o 

Instituto de Previdência Municipal (IPAM).  

 

A presente denúncia contempla valores de 2019 e 2020. Nesse aspecto, é oportuno observar que o 

presente processo foi instaurado para o exame dos fatos denunciados pertinentes ao exercício de 2019, tendo 

sido formalizado o Processo TC nº 11613/20, com base no mesmo documento de denúncia, para tratar os 

aspectos relativos ao exercício de 2020.  

 

Entretanto, cumpre ressaltar que o exame em separado, em autos distintos, de atos correlacionados, 

relativos a uma mesma denúncia, contraria o princípio da economia processual e dificulta o completo 

entendimento do feito, além de maximizar o risco de se chegar a conclusões e decisões contraditórias para 

situações iguais, a depender dos documentos que venham a ser anexados pelo interessado em cada processo, 

bem como da análise da Auditoria em cada caso. 

 

  Isso posto, esta Auditoria tratará nos presentes autos do conteúdo integral da denúncia apresentada, 

evidenciando, sobretudo nas conclusões, os aspectos relacionados a cada exercício financeiro.   

 

Em face disso, sugere-se: 

 

- Posterior anexação de cópia do presente processo ao processo de Prestação de Contas da Prefeitura 

Municipal de Pedras de Fogo, relativa ao exercício de 2020, se for o caso; 
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- Extinção do Processo TC nº 11613/20, por duplicidade de processo sobre o mesmo fato. 

 

2. Dos fatos denunciados 
 

Em síntese, alegam os denunciantes que, analisando os dados do SAGRES, verificou-se que o 

Município de Pedras de Fogo vem deliberadamente descumprindo os parcelamentos de débitos celebrados 

com o IPAM, transformando a dívida perante o Instituto de Previdência em verdadeira “bola de neve”, já que 

o montante devido já ultrapassa os 25 milhões de reais e a cronologia dos pagamentos desrespeita 

completamente aquilo que fora celebrado e autorizado pelo Poder Legislativo.  

 

Afirmam que o comportamento da gestão tem sido deixar de recolher a totalidade das contribuições 

devidas e dos parcelamentos, para realizar novo parcelamento/reparcelamento a cada ano. 

 

Aduz que, em 2019, a prefeitura tinha um débito acumulado com o IPAM (contribuição de 

servidores + contribuição patronal + parcelamentos não pagos) no valor de R$ 2.156.471,17 e, no ano de 

2020, no valor de R$ 341.142,37 (até abril/2020), totalizando R$ 2.497.603,63. 

 

Informa ainda que há uma dívida da prefeitura com o IPAM, no montante de R$ 25.580.307,27, 

decorrente do comportamento de atrasos recorrentes que só fazem com que o débito aumente. Traz o quadro 

exposto a seguir: 

 

 

 

Traz também as informações quanto aos parcelamentos, constantes do CADPREV, da Secretaria de 

Previdência: 
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  Por último, alega o comprometimento do ativo do IPAM, informando que o valor da dívida 

representa 62,89% do seu total, impedindo uma estratégia de busca de melhores investimentos. 

 

3. Da Análise da Auditoria 
  

De acordo com a Demonstração da Dívida Fundada Interna apresentada pela Prefeitura Municipal de 

Pedras de Fogo na Prestação de Contas Anual de 20191, a dívida do município perante o Instituto de 

Previdência Municipal - IPM totalizava R$ 20.840.220,50, em 31/12/2019: 

 

 

 

Examinando os dados do Sistema de Cadastro dos Regimes Próprios da Previdência Social – 

CADPREV2, observa-se que em 2017, início da atual gestão, houve cancelamento/repactuação de todos os 

                                                
1 Processo TC nº 09060/20, fls. 3483/3484. 
2 https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/parc/consultarACPARC.xhtml 
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acordos de parcelamento de débitos do município com o IPM anteriores àquele exercício, com a celebração 

de novos acordos em 200 meses, conforme evidenciado a seguir: 

 

 

 

Demais disso, constata-se sucessivas pactuações de parcelamento de obrigações patronais ocorridas 

nos exercícios de 2018, 2019 e 2020. Nos exercícios de 2019 e 2020, tem-se a celebração dos acordos a 

seguir evidenciados, tendo sido o último Termo assinado em 15/07/2020: 

 

N° do 
Acordo 

Data de 
Assinatura  

Rubrica 
Valor 

Consolidado 
(R$) 

Quantidade 
de Parcelas 

Valor da 
Parcela 

(R$) 

00494/2019 18/06/2019 Contribuição Patronal 4.695.633,58 60 78.260,56 

00495/20193 18/06/2019 Contribuição Patronal (200 meses) 8.297.357,84 200 41.486,79 

00369/2020 15/07/2020 Contribuição Patronal 3.049.787,72 60 50.829,80 

Fonte: https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/parc/consultarACPARC.xhtml 
 

Examinando os dados do SAGRES4, verifica-se que em 2019 a Prefeitura Municipal empenhou e 

liquidou despesas com contribuições patronais (Elemento de Despesa 13) no montante de R$ 4.130.984,05, 

                                                
3 O acordo nº 00495/2019 diz respeito à consolidação de acordos celebrados em 2013 e 2014. 
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do qual recolheu R$ 2.993.359,46, dentro do próprio exercício, e R$ 114.449,99, no exercício seguinte, a 

título de Restos a Pagar. Em 2020, os empenhos e pagamentos com despesas da mesma natureza totalizaram 

R$ 2.305.650,63. 

 

O exposto evidencia que a gestão municipal de Pedras de Fogo tem deixado de recolher, dentro 

do prazo estipulado, parte das contribuições previdenciárias patronais devidas ao IPM, optando pelo 

posterior parcelamento dessas obrigações. Nesse aspecto, é importante ressaltar que o não 

recolhimento de contribuições previdenciárias de forma tempestiva acarreta ônus ao erário municipal 

em virtude da incidência de multas e juros aplicados pela instituição credora, além de ocasionar o 

comprometimento de gestões futuras em consequência do endividamento do município. 

 

No tocante aos parcelamentos pactuados junto ao IPM, não obstante se verifique constância nos 

pagamentos por parte do Ente Municipal, os dados disponíveis no CADPREV evidenciam atrasos 

recorrentes no pagamento das parcelas correspondentes, existindo, em cada caso, 01 (uma) parcela 

vencida e não paga, o que acarreta a incidência de juros adicionais e multas, consoante exposto a seguir: 

   

 

 

 

É oportuno registrar que o Sistema CADPREV é alimentado através da captação de dados 

cadastrados pelo próprio Ente Federativo.  

  

Isso posto, no tocante aos pagamentos, os valores constantes no CADPREV coincidem com as 

despesas pagas registradas no SAGRES no elemento de despesa 71-Principal da Dívida Contratual 

Resgatado, conforme pesquisas realizadas em 05/08/2020: 

 

 

                                                                                                                                                            
4 Documento TC nº 50975/20 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
Impresso por dsantos2 em 24/08/2020 13:16. Validação: C251.4A74.EA39.0A8D.AE8E.1D81.7FD2.8C5A. 

Relatório Inicial. Proc. 11610/20. Data: 17/08/2020 08:51. Responsável: Ana C. A. da Costa.

53

53



 6

2019 2020 

CADPREV SAGRES CADPREV SAGRES 

   1.031.955,41     1.031.955,40     2.373.460,97     2.373.460,97  
                Fonte: Documentos TC nº 50977/20, 50978/20, 50979/20 e 50980/20 

 

Observa-se que do montante de R$ 2.373.460,97 pago no exercício de 2020, R$ 1.442.562,45 

corresponde a despesas empenhadas no exercício de 2020 e R$ 930.898,52, a Restos a Pagar de empenhos 

realizados em 2019. 

 

Com relação aos registros correspondentes realizados pelo Instituto de Previdência Municipal a título 

de receita5, tem-se o montante de R$ 1.031.955,40, em 2019, e R$ 2.131.160,09, em 2020, consoante dados 

do Sagres Online extraídos 07/08/2020: 

 

 

 

                                                
5 Descrição 72180411 – CPSSS Patronal – Parcelamentos – Servidor Civil Ativo - Principal 
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O exposto evidencia a coincidência de valores para 2019. Para o exercício de 2020, observa-se que 

os dados do SAGRES referentes à receita do IPM encontram-se atualizados até o mês de junho/2020, 

enquanto as informações de despesa anteriormente referidas correspondem aos pagamentos informados até 

07/08/2020. Assim, considerando apenas as informações de despesa até o mês de junho/2020, os pagamentos 

em epígrafe coincidem com os registros da receita correspondente realizados pela IPM, conforme segue: 

 

2019 2020 
Despesa paga Elemento 71 Receita IPM Despesa paga Elemento 71* Receita RPPS 

1.031.955,40 1.031.955,40 2.131.160,09 2.131.160,09 
*  Elemento 71 + Restos a pagar pagos até 30/06/2020 
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4. Conclusão 
 

Do exposto, conclui-se pela procedência, em parte, da presente denúncia, em razão das constatações 

dispostas a seguir, observadas tanto no exercício de 2019 quanto no exercício de 2020: 

 

4.1. a gestão municipal de Pedras de Fogo tem deixado de recolher, dentro do prazo estipulado, parte das 

contribuições previdenciárias patronais devidas ao IPM, optando pelo posterior parcelamento dessas 

obrigações, o que acarreta ônus ao erário municipal em virtude da incidência de multas e juros, além 

que ocasionar o comprometimento de gestões futuras em consequência do endividamento do 

município. 

 

4.2. Não obstante se tenha verificado constância no pagamento dos parcelamentos pactuados junto ao 

IPM, constatou-se atrasos recorrentes no pagamento das parcelas correspondentes, existindo, em 

cada caso, 01 (uma) parcela vencida e não paga, o que acarreta a incidência de juros adicionais e 

multas. 

 

Outrossim, sugere-se: 

 

- Posterior anexação de cópia do presente processo ao processo de Prestação de Contas da Prefeitura 

Municipal de Pedras de Fogo, relativa ao exercício de 2020, se for o caso; 

 

- Extinção do Processo TC nº 11613/20, por duplicidade de processo sobre o mesmo fato. 

 

É o relatório. 
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Assinado em Assinado em

Assinado em

Ana Célia Albuquerque da Costa
Mat. 3705781

14 de Agosto de 2020

Adjailtom Muniz de Sousa
Mat. 3705901

14 de Agosto de 2020

Gláucio Barreto Xavier
Mat. 3703568

17 de Agosto de 2020

AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS CHEFE DE DIVISÃO

CHEFE DE DEPARTAMENTO
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