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1. Trata-se de JUSTIFICATIVAS apresentadas, objetivando a correção das irregularidades
sancionadas no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV, em
face do Despacho Preclusão - DP SEI nº  146/2018/COCAP/CGAUC/SRPPS/SPREV-MF, emitido em
04/10/2018, Despacho de Justificativa SEI nº  3/2019/COCAP/CGAUC/SRPPS/SPREV-ME, emitido em
15/01/2019, e Despacho de Justificativa SEI nº  172/2019/COCAP/CGAUC/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME,
emitido em 30/09/2019, proferidos nos autos do Processo Administrativo Previdenciário - PAP em
epígrafe.

2. Após análise das justificativas apresentadas pelo Município através do Ofício nº
047/SERRA PREVI/SUPERINTENDÊNCIA/2019, em 17 de julho de 2019, foi emitido o Despacho de
Justificativa SEI nº  172/2019/COCAP/CGAUC/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME, que decidiu pela
manutenção das irregularidades nos critérios “Caráter Contributivo (Repasse) – Decisão Administrativa”
e "Utilização dos Recursos Previdenciários - Decisão Administrativa" .

3. Em vistas disso, o Município apresentou novas JUSTIFICATIVAS, por intermédio do
Ofício nº  089/SERRA PREVI/SUPERINTENDÊNCIA/2019, em 10 de outubro de 2019, recebido no
Ministério da Economia em 23/10/2019, conforme o Protocolo Central, cadastrada sob o número
14021.108866/2019-42, com o fito de sanar as irregularidades ainda mantidas. 

4. O presente Despacho tem por objeto a análise das irregularidades gravadas nos
critérios “Caráter Contributivo (Repasse) – Decisão Administrativa” e "Utilização dos Recursos
Previdenciários - Decisão Administrativa", a partir do Despacho de Justificativa SEI nº  172/2019 e da
documentação carreada aos autos pelo interessado, como anexo do Ofício n° 089/2019/SERRA PREVI. 

5. É o breve relatório.

 

DA ANÁLISE

 

Preliminar

 

6. Convém ressaltar que na fase em que se encontra o  Processo Administrativo
Previdenciário - PAP em questão, os documentos, ora encaminhados, serão recepcionados como
JUSTIFICATIVAS DE REGULARIZAÇÃO na forma preconizada pelo art. 17, caput, da Portaria MPS
nº  530/2014 e analisados pelo procedimento de auditoria indireta, na qual será verificada a comprovação
da regularização ou adequação do critério registrado como IRREGULAR, após o que será decidido pela
manutenção ou não da respectiva irregularidade.

 

Da Justificativa de Regularização à NAF

 

Do Critério “Caráter Contributivo (Repasse) – Decisão Administrativa”

 

7. O Despacho de Justificativa SEI nº  172/2019/COCAP/CGAUC/SRPPS/SPREV/SEPRT-
ME, expondo as conclusões da análise, tem registrado que:

10.   Compulsando os autos e em consulta ao CADPREVWEB, verifica-se que foram
cadastrados os termos de acordo de parcelamento nº  00257/2019 (competências 01/2014 a
03/2017) e nº  00258/2019 (competências 04/2017 a 12/2018), conforme análise a seguir:

Em relação ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos
Previdenciários – nº  0257/2019, referente ao parcelamento da contribuição
patronal da Prefeitura Municipal incidente sobre benefícios de auxílio-doença
e salário-maternidade relat iva às competências de 01/2014 a 03/2017, no valor
original de R$ 298.718,99, a ser pago em 200 parcelas de R$ 2.745,88,
correspondente ao montante de R$ 549.176,18 (valores corrigidos – IPCA +
1,00 % a.m). Termo Aceito, em razão de atendimento das normas



previstas na Portaria MPS 402/2008 e da Lei Municipal nº  919/2019, bem
como incluir integralmente os valores apontados pela auditoria referente
ao período de 01/2014 a 03/2017.. Cumpre registrar que a Lei Autorizat iva
do Parcelamento já está cadastrada no GESCON-RPPS.

Em relação ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos
Previdenciários – nº  0258/2019, referente ao parcelamento da contribuição
patronal da Prefeitura Municipal incidente sobre benefícios de auxílio-doença
e salário-maternidade relat iva às competências de 04/2017 a 12/2018, no valor
original de R$ 115.164,77, a ser pago em 60 parcelas de R$ 2.197,95,
correspondente ao montante de R$ 131.876,92 (valores corrigidos – IPCA +
1,00 % a.m). Termo não Aceito, em razão de inclusão de competência não
auditadas e não informadas em DIPR (01/2018 a 12/2018), impossibilitando
a conferência pela Divisão de acompanhamento de repasse e
parcelamento. Registre que houve atendimento das normas previstas na
Portaria MPS 402/2008 e da Lei Municipal nº  919/2019, bem como incluir
integralmente os valores apontados pela auditoria referente ao período
de 04/2017 a 13/2017. Cumpre registrar que a Lei Autorizat iva do
Parcelamento já está cadastrada no GESCON-RPPS.

11.   Portanto, tendo em vista a análise acima realizada, a manutenção do status de 
IRREGULAR  junto ao CADPREV para o critério “Caráter Contributivo (Repasse) –
Decisão Administrativa” é à medida que se impõe.

12.   Para regularização do critério, o ente federativo deverá retificar os DIPRs, informando
as diferenças de contribuição patronal não recolhida incidente sobre auxílio-doença e salário-
maternidade, ou excluir o período de 01/2018 a 12/2018 do Termo de Acordo de
Parcelamento nº  0257/2019, e providenciar um novo parcelamento para o período em
questão.

 

8. Em sua impugnação, o interessado informa que, seguindo a recomendação exposta acima,
foram retificados os DIPR´s do exercício 2018, demonstrando os valores de contribuição patronal
devidos, calculados sobre os benefícios de auxílio-doença e salário-maternidade. A partir do atendimento
à orientação trazida no Despacho, requer o reconhecimento da regularização no presente critério. 

 
Do Critério “Utilização dos Recursos Previdenciários – Decisão Administrativa”

 

9. No que se refere às irregularidades apontadas no critério “Utilização dos Recursos
Previdenciários – Decisão Administrativa”, em razão dos apontamentos feitos pela auditoria de
infringência à Lei nº  10.887/2004, Art. 9º ; Portaria nº  204/2008, Art. 5º , IV; Portaria nº  402/2008, Art.
10., em razão da constatação de excesso de despesa administrativa nos exercícios de 2014 a 2017, que
totalizou R$ 579.709,73 (quinhentos e setenta e nove mil setecentos e nove reais e setenta e três
centavos) em valores originais, concluiu o Analista no Despacho que o Município não alcançou êxito nos
argumentos expostos por não apresentar documentação comprobatória das informações
alegadas, conforme demonstrado a seguir:

 
16.   Da análise dos autos, verifica-se que não procede as alegações do representante legal
do Município,

1. No exercício de 2014, a auditoria apontou uma despesa administrativa no valor de
R$ 173.329,47, o Município alega que foi no valor de R$ 198.629,13, sem anexar
documentação comprobatória. Além disso, a auditoria considerou um aporte no valor
de R$ 13.227,95, restando um excesso de despesa administrativa no valor de R$
25.273,09. Já o Município alega que o valor pago como taxa de administração foi de
R$ 243.060,28, sem apresentar guia de recolhimento, comprovante de depósito
bancário e extrato bancário. Para regularização do exercício de 2014, o Município
deve apresentar comprovantes de recolhimento da taxa de administração no valor total
de R$ 173.329,47 - valor da despesa administrativa apurada pela auditoria, conforme
quadro abaixo:

 

ANO
REMUNERAÇÃO
NO EXERCÍCIO

ANTERIOR

LIMITE DE
DESPESA

(2%)

DESPESA
REALIZADA

PERCENTUAL
ATINGIDO

EXCESSO
DE

DESPESA

TOTAL DE REPASSE
DE CONTRIBUIÇÕES

NO EXERCÍCIO

Alíquota para
cobertura do

Excesso (1,5%)  /
Aporte 

EXCESSO
RESTANTE

2014 R$ 6.741.406,36 R$ 134.828,13 R$ 173.329,17 2,57% R$ 38.501,04 R$ 881.863,53 R$ 13.227,95 25.273,09

2015 R$ 8.454.815,79 R$ 169.096,32 R$ 213.387,94 2,52% R$ 44.291,62 R$ 808.510,92 R$ 12.127,66 32.163,96

2016 R$ 9.994.403,59 R$ 0,00 R$ 245.007,81 2,45% R$ 245.007,81

 

R$ 0,00 245.007,81

2017 R$ 10.522.317,14 R$ 0,00 R$ 277.264,87 2,64% R$ 277.264,87 R$ 0,00 277.264,87

TOTAL R$ 605.065,35  - 579.709,73

 

2.   Com relação ao exercício de 2015, a auditoria apurou despesa administrativa no
valor de R$ 213.387,94, e que descontando um aporte de R$ 12.127,66, resultou em
um excesso de despesa administrativa no valor de R$ 32.163,96. O Município
apresenta planilha informando que houve repasse de R$ 55.292,94 (aporte para gastos
administrativos) (tabela abaixo), sem anexar guia de recolhimento, comprovante de
depósito bancário e extrato bancário. Para regularização do exercício de 2015, o
Município deve apresentar comprovantes de recolhimento da taxa de administração ou
aporte (guia de recolhimento, comprovante de depósito bancário e extrato bancário) no



valor total de R$ 55.292,94, considerando que o valor apurado como excesso de
despesa pela auditoria foi de R$ 44.291,62, conforme quadro subitem 1;

 APORTES PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS
COMPET VALOR VALOR PG DATA PAGTO

out/15 18.430,98  (18.430,98) 29/12/2016

nov/15 18.430,98  (18.430,98) 29/12/2016

dez/15 18.430,98  (18.430,98) 29/12/2016

TOTAL/15   (55 .292,94)  

 

3.  No exercício de 2016, a auditoria apontou despesa administrativa no valor total de
R$ 245.007,81 (quadro subitem 1), e considerou que não houve comprovação de
repasse do aporte para despesa administrativa de responsabilidade do Município. Desta
forma, apontou um excesso de despesa administrativa em valor igual a despesa
administrativa. O Município apresenta planilha informando que houve repasse de R$
255.562,44 (aporte para gastos administrativos) (tabela abaixo) no exercício de 2016,
sem anexar guia de recolhimento, comprovante de depósito bancário e extrato
bancário. Para regularização do exercício de 2016, o Município deve apresentar
comprovantes de recolhimento (guia de recolhimento, comprovante de depósito
bancário e extrato bancário) da taxa de administração ou aporte no valor total de R$
255.562,44.

 APORTES PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS

COMPET VALOR VALOR PG DATA PAGTO

jan/16              21.296,87             (21.296,87) 11/02/2016

fev/16              21.296,87             (21.296,87) 04/03/2016

mar/16              21.296,87             (21.296,87) 27/04/2016

abr/16              21.296,87             (21.296,87) 31/05/2016

mai/16              21.296,87             (21.296,87) 01/07/2016

jun/16              21.296,87             (21.296,87) 27/07/2016

jul/16              21.296,87             (21.296,87) 30/08/2016

ago/16              21.296,87             (21.296,87) 10/10/2016

set/16              21.296,87             (21.296,87) 10/11/2016

out/16              21.296,87             (21.296,87) 05/12/2016

nov/16              21.296,87             (21.296,87) 29/12/2016

dez/16              21.296,87             (21.296,87) 29/12/2016

TOTAL/16            (255.562,44)  

 

4.   Já em relação ao exercício de 2017, a auditoria apontou despesa administrativa no
valor total de R$ 277.264,87 (quadro subitem 1), e considerou que não houve
comprovação de repasse do aporte para despesa administrativa de responsabilidade do
Município. Desta forma, apontou um excesso de despesa administrativa em valor igual
a despesa administrativa. O Município apresenta planilha informando que houve repasse
de R$ 217.673,89 (aporte para gastos administrativos) (tabela abaixo) no exercício de
2017, sem anexar guia de recolhimento, comprovante de depósito bancário e extrato
bancário. Para regularização do exercício de 2017, o Município deve apresentar
comprovantes de recolhimento (guia de recolhimento, comprovante de depósito
bancário e extrato bancário) da taxa de administração ou aporte no valor total de R$
277.264,87;

 APORTES PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS

COMPET VALOR VALOR PG DATA PAGTO

jan/17                          31.096,27                         (31.096,27) 30/01/2017

fev/17                          31.096,27                         (31.096,27) 14/03/2017

mar/17                          31.096,27                         (31.096,27) 04/04/2017

abr/17                          31.096,27                         (31.096,27) 14/08/2017

mai/17                          31.096,27                         (31.096,27) 25/09/2017

jun/17                          31.096,27                         (31.096,27) 22/11/2017

jul/17                          31.096,27                         (31.096,27) 21/12/2017

ago/17                          31.096,27   

set/17                          31.096,27   

out/17                          31.096,27   

nov/17                          31.096,27   

dez/17                          31.096,27   

TOTAL/17                        (217.673,89)  

 

 



17.   Portanto, tendo em vista a análise acima realizada, a manutenção do status de 
IRREGULAR  junto ao CADPREV para o critério “Utilização dos Recursos Previdenciários
– Decisão Administrativa” é à medida que se impõe.

 

10. Em resposta ao apresentado pelo analista, afirma o Ente em sua defesa que:

Na analise dos gastos administrat ivos de 2014, o relatório de auditoria considerou
valores conforme tabelas, indicando a soma de 134.828,13 como limite de despesas de
2%, quando o total arrecadado foi de 1.108.427,02, ensejando que a parte proporcional
de 1,5% é um valor de 100.159,07, e não R$ 13.277,95, como apontado no Relatório de
Auditoria. Para comprovar tal fato, foram anexados os extratos da conta 13.840-1 da
agencia 4.001-0 do Banco do Brasil, sendo em cada competência t ransferidos
os créditos, de acordo com a departamentalização e setores da folha de pagamento,
resultando em valores superiores aos programas orçamentários de gastos
administrat ivos. 

Para o exercício 2015, onde até 23/09/2015 havia previsão do percentual de 2% das
despesas administrat ivas e, a part ir de 24/09/2015, com a entrada em vigor a Lei municipal
n° 727/2015, passou a ser previsto no seu art . 13, § 3°, o aporte f inanceiro mensal para
cobertura dessas despesas, a auditoria considerou como total arrecadado no exercício o
valor R$ 808.510,92, quando, segundo eles, o total de receitas de contribuições foi de R$
1.044.290,58, sendo de R$ 70.223,10 até o exercício setembro/2015, dos quais R$
60.054,30, ou 1,5% da arrecadação, foi referente ao custeio da taxa de administração,
estando anexados ao processo como comprovação do alegado o Relatório do balanço
de 2015 (receita orçada x receita arrecada), balancete da receita com o acumulado até
setembro/2015 e leis que def inem a alíquota patronal;

Em relação ao exercício 2016, foram repassados aportes no total de R$ 255.562,44 (12
parcelas de R$ 21.296,87) que, somados aos aportes de 2015, no valor de R$ 55.292,94,
totalizaram R$ 310.855,38 em aportes recebidos. Considerando o total da despesa
administrat iva empenhada, de R$ 245.007,81, restou ainda acumulado R$ 65.847,57 em
recursos para as despesas administrat ivas, comprovados mediante extratos bancários da
conta 14.754-0 do Banco do Brasil e cópias dos recibos de transferência da Prefeitura; e, 

Foram repassados aportes em 2017 no total de R$ 217.673,89 que, somados aos valores
de aportes não gastos em 2016, totalizam R$ 283.311,30, sendo anexados como
comprovantes os extratos bancários da conta 14.754-0 do Banco do Brasil e cópias dos
recibos de transferência da Prefeitura.

 

Da análise

 

11. Com relação ao critério “Caráter Contributivo (Repasse) – Decisão Administrativa”,
verificou-se que foram adotadas pelo interessado as providências necessárias para a análise e acatamento
d o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários – nº  0258/2019 ,
referente ao parcelamento da contribuição patronal da Prefeitura Municipal incidente sobre benefícios de
auxílio-doença e salário-maternidade relativa às competências de 04/2017 a 12/2018, no valor original de
R$ 115.164,77, a ser pago em 60 parcelas de R$ 2.197,95, correspondente ao montante de R$
131.876,92 (valores corrigidos – IPCA + 1,00 % a.m). O Despacho de Justificativas SEI nº  172/2019 já
havia asseverado que houve atendimento das normas previstas na Portaria MPS 402/2008 e da Lei
Municipal nº  919/2019, bem como estão integralmente incluídos os valores apontados pela
auditoria referentes ao período de 04/2017 a 13/2017. Deixando também registrado que a Lei
Autorizativa do Parcelamento já está cadastrada no GESCON-RPPS.

12. Com relação ao exercício 2018, que não é parte do período compreendido na auditoria,
decidiu o Ente por informar no DIPR nas competências janeiro a dezembro de 2018 os valores relativos
às contribuições patronais devidas, incidentes sobre os benefícios de auxílio-doença e salário-
maternidade pagos diretamente pelas entidades municipais aos servidores a elas vinculados. A exatidão
dos valores lançados no DIPR e no Termo de Acordo de Parcelamento n° 0258/2019 foi aferida pela
Divisão de Acompanhamento de Repasses e Parcelamentos da CGAUC/SRPPS/SPREV, concluindo
pela conformidade dos valores lançados, como se verifica na tabela abaixo:

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE REPASSES - DIPR

COMPETÊNCIA PLANO REFERÊNCIA BASE DE
CÁLCULO

ALÍQUOTA
(%)

CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA

VALOR
TOTAL

DAS
DEDUÇÕES

CONTRIBUIÇÃO
REPASSADA

DIFERENÇA DE
CONTRIBUIÇÃO

DCP
258/2019

JAN/2018 Previdenciário PAT-AFA 23.532,10 20,10 4.729,95 0,00 0,00 4.729,95 4.729,95

FEV/2018 Previdenciário PAT-AFA 20.587,51 20,10 4.138,09 0,00 0,00 4.138,09 4.138,09

MAR/2018 Previdenciário PAT-AFA 23.662,63 20,10 4.756,19 0,00 0,00 4.756,19 4.756,19

ABR/2018 Previdenciário PAT-AFA 24.906,36 20,10 5.006,18 0,00 0,00 5.006,18 5.006,18

MAI/2018 Previdenciário PAT-AFA 24.898,43 20,10 5.004,58 0,00 0,00 5.004,58 5.004,58

JUN/2018 Previdenciário PAT-AFA 29.626,54 20,10 5.954,93 0,00 0,00 5.954,93 5.954,93

JUL/2018 Previdenciário PAT-AFA 35.809,96 20,10 7.197,80 0,00 0,00 7.197,80 7.197,80

AGO/2018 Previdenciário PAT-AFA 38.283,34 20,10 7.694,95 0,00 0,00 7.694,95 7.694,95

SET/2018 Previdenciário PAT-AFA 34.785,41 20,10 6.991,87 0,00 0,00 6.991,87 6.991,87



OUT/2018 Previdenciário PAT-AFA 31.559,31 20,10 6.343,42 0,00 0,00 6.343,42 6.343,42

NOV/2018 Previdenciário PAT-AFA 29.030,51 20,10 5.835,13 0,00 0,00 5.835,13 5.835,13

DEZ/2018 Previdenciário PAT-AFA 31.732,05 20,10 6.378,14 0,00 0,00 6.378,14 6.378,14

       TOTAL 70.031,24 70.031,23

 
13. Considerando que foram integralmente sanadas as pendências apontadas na Decisão de
Justificativa precedente, foi acatado no sistema Cadprev-WEB o Termo de Acordo de Parcelamento e
Confissão de Débitos Previdenciários – nº  0258/2019 e regularizados os DIPRs relativos ao período
da auditoria, abril de 2017 a dezembro de 2017, tendo sido as demais competências regularizadas por
procedimento interno da Divisão de Acompanhamento de Repasses e parcelamentos da CGAUC.
Portanto, entendendo que foi apresentada pelo ente comprovação da efetiva regularização atribuída ao
critério em epígrafe, CONCLUI-SE pela regularização da desconformidade apontada no critério
“Caráter contributivo (Repasse) - Decisão Administrativa”.

14. Analisando o critério "Utilização dos Recursos Previdenciários - Decisão Administrativa",
forçoso se faz inicialmente esclarecer acerca do limite para a taxa de administração, conforme previsto
no art. 15 da Portaria MPS n° 402/2008: até dois pontos percentuais do valor total das remunerações,
proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior. Como
se depreende da previsão normativa, o limite para os gastos administrativos não oscilam pelo total dos
recursos previdenciários repassados ao RPPS, eles estão taxativamente definidos a partir da sua base de
cálculo, que é o total da remuneração auferida no exercício anterior pelos servidores e dependentes
vinculados ao RPPS.

15. A partir dessa inferência, mantém-se nesta análise os valores apurados pela auditoria como
remuneração do exercício anterior, base de cálculo para a taxa de administração, cuja tabela
é reproduzida abaixo:

 

BASES DE CÁLCULO (Remunerações nos exercícios)

Exercício
Remunerações dos ativos

Aposentadorias Pensões Outros
Benefícios Total

Prefeitura Câmara FMS IPSEMA

2013 6.576.600,51 0,00 0,00 0,00 164.805,85 0,00 0,00 6.741.406,36

2014 4.284.233,86 202.515,43 3.013.714,04 89.692,03 178.721,50 50.054,45 635.884,48 8.454.815,79

2015 5.393.499,65 221.990,74 3.199.267,62 110.822,48 222.495,73 79.249,67 767.077,70 9.994.403,59

2016 5.562.019,34 267.427,82 3.426.516,32 139.061,18 321.795,56 73.559,33 731.937,59 10.522.317,14

 

16. Examinando a documentação carreada aos autos, notadamente os demonstrativos contábeis
de Comparativo da Receita Orçada com a Arrecada e os extratos bancários do RPPS, impõe-se a
necessária retificação da situação apontada no Relatório de Auditoria quanto ao excesso de despesas
administrativas. Analisando os argumentos apresentados pelo Ente à luz da legislação federal pertinente,
conclui-se que o limite percentual para as despesas administrativas é de 2,00%, acima do qual deverá
ocorrer compulsoriamente o aporte da diferença pelo ente federativo. No caso do município de Mirante
da Serra (RO), até 23 de setembro de 2015 esteve em vigor a Lei municipal n° 696/2014, que  previa uma
alíquota de 2,00% para a cobertura das despesas administrativas, além de outros 1,50% de custeio do
excesso dessas despesas. Esses percentuais compunham a alíquota patronal vigente no RPPS, que era de
17,49% para o exercício 2014, sendo: 13% de alíquota para o custo normal; 2,99% para o custeio
suplementar; 2,00% para as despesas administrativas e 1,50% para o custeio do excedente dessas
despesas.

17. A partir de 24 de setembro de 2015, com a entrada em vigor da Lei municipal n° n°
727/2015, art. 13, § 3°, as despesas administrativas do SERRA PREVI passaram a ser custeadas
diretamente pelas entidades municipais, mediante transferências na forma de aportes financeiros, na
proporção de 1/12 avos/mês, do total previsto na Lei Orçamentária Anual sem dedução nos repasses de
recursos previdenciários, isto é, não integram a alíquota de contribuição previdenciária do Ente.

18. Com base nesses pressupostos, tem-se que:

a) No exercício 2014, conforme o Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, o
total de repasse das contribuições foi de R$ 1.056,087,52 (hum milhão, cinquenta e seis
mil, oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), diferente do valor afirmado pelo
interessado, visto que desse cálculo devem ser excluídos os valores repassados a título de
contribuições previdenciárias em regime de parcelamento de débitos (R$ 120.866,79),
bem como os valores pagos de multa e juros de mora (R$ 17.817,70). Considerando que
esse valor equivale a 16,60% da base de cálculo, 1,50% dessa base equivale a R$
95.429,60. Tendo que o excesso de despesa no exercício foi de R$ 38.501,04 (Trinta e
oito mil, quinhentos e um reais e quatro centavos), verifica-se que o repasse feito é
suficiente para cobertura da dívida apurada pela auditoria nesse exercício;

b) No exercício 2015, com base no mesmo demonstrativo e efetuadas as exclusões
feitas acima, tem-se que o total de repasse de contribuições no período foi de R$
610.438,49 (Seiscentos e dez mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove
centavos), quando excluídos os valores repassados a título de contribuições
previdenciárias em regime de parcelamento de débitos (R$ 114.844,96) e os valores
pagos de multa e juros de mora (R$ 47.101,09). Sabendo que esse valor equivale a 16,60%
da base de cálculo, 1,50% dessa base equivale a R$ 55.160,10. Uma vez que o excesso
de despesa no exercício foi de R$ 44.291,62 (Quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e
um reais e sessenta e dois centavos), verifica-se que o repasse feito também é suficiente
para cobertura da dívida apurada pela auditoria nesse exercício. Foram ainda repassados a
título de aporte o valor de R$ 55.292,94 (Cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois
reais e noventa e quatro centavos), por determinação da Lei n° 727/2015, ficando esse



valor acumulado para o exercício seguinte;

c) No exercício 2016, quando já vigentes os aportes previstos na Lei n° 727/2015,
verificou-se que o total dos aportes na conta administrativa do SERRA PREVI foi de R$
255.562,44 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e
quarenta e quatro centavos) que, somado ao acumulado no exercício anterior, de R$
55.292,94, totaliza R$ 310.855,38 em recursos para cobertura do custeio administrativo.
Demonstrado que o total de despesas administrativas no exercício foi de R$ 245.007,81
(Duzentos e quarenta e cinco mil, sete reais e oitenta e um centavos), verifica-se a
cobertura integral das despesas administrativas, remanescendo ainda um saldo na conta da
taxa de administração no valor de R$ 65.847,57 (Sessenta e cinco mil, oitocentos e
quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos);

d) No exercício 2017, o total dos aportes foi de R$ 217.673,89 (Duzentos e dezessete
mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos). Esse valor somado ao
saldo do exercício anterior totaliza R$  283.521,46. As despesas administrativas no
exercício alcançaram o valor de R$ 277.264,87 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e
sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). Da diferença desses valores, resultou
ainda um saldo positivo na conta administrativa ao final do exercício 2017 de R$ 6.256,59
(Seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

19. A tabela abaixo resume as informações da análise, detalhadas no tópico anterior:

 

ANO
REMUNERAÇÃO
NO EXERCÍCIO

ANTERIOR

LIMITE DE
DESPESA

(2%)

DESPESA
REALIZADA

PERCENTUAL
ATINGIDO

EXCESSO
DE

DESPESA

TOTAL DE
REPASSE DE

CONTRIBUIÇÕES
NO EXERCÍCIO

Alíquota para
cobertura do

Excesso
(1,5%)  /
Aporte

Acumulado
p/ exercício

seguinte

EXCESSO
RESTANTE

2014 R$ 6.741.406,36 R$
134.828,13 R$ 173.329,17 2,57% R$ 38.501,04 R$ 1.056.087,52 R$ 95.429,60 - -

2015 R$ 8.454.815,79 R$
169.096,32 R$ 213.387,94 2,52% R$ 44.291,62 R$ 610.438,49 R$ 110.453,04 R$ 55.292,94 -

2016 R$ 9.994.403,59 R$ 0,00 R$ 245.007,81 2,45% R$ 245.007,81

 

R$ 255.562,44 R$ 65.847,57 -

2017 R$ 10.522.317,14 R$ 0,00 R$ 277.264,87 2,64% R$ 277.264,87 R$ 217.673,89 R$ 6.256,59 -

TOTAL R$ 605.065,35  -  0,00

 

20. Da análise das justificativas e documentos trazidos aos autos, restou comprovada a
regularização do Ente no critério "Utilização dos Recursos Previdenciários - Decisão Administrativa",
demandando a CONCLUSÃO deste Despacho pela  regularização da desconformidade apontada
neste critério.

 

Conclusão

 

21. Diante do exposto, concluo, com fulcro no art. 17, caput, da Portaria MPS nº  530, de 24
de novembro de 2014, que a documentação carreada aos autos, comprova o saneamento das
irregularidades sancionadas nos critérios “Caráter Contributivo (Repasse) – Decisão Administrativa” e
"Utilização dos Recursos Previdenciários - Decisão Administrativa". Destarte, PROPONHO:

 

I)  ALTERAR, no sistema CADPREV, a situação do Município de IRREGULAR
para REGULAR no critério “Caráter Contributivo (Repasse) – Decisão Administrativa” ,
conforme análise retro;

II) ALTERAR, no sistema CADPREV, a situação do Município de IRREGULAR
para REGULAR no critério “Utilização de Recursos Previdenciários  – Decisão Administrativa” ,
conforme análise retro;

III) ENVIAR  o presente Despacho de Justificativa para o representante legal do Ente Federativo,
com cópia para a Unidade Gestora do RPPS, para conhecimento.

 

22. Ao Senhor Coordenador de Contencioso Administrativo Previdenciário.

 

 

(Documento assinado eletronicamente)

MADSLEINE LEANDRO PINHEIRO DA SILVA

Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Matrícula - 1.368.117

 

COORDENAÇÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO -  COCAP ,
em 17/12/2019.

 

 

1.    Homologo o Despacho de Justificativa em voga com fulcro no inciso IV do artigo 2º  da
Portaria MPS nº  530/2014.



2.  Adotem-se as medidas pertinentes, conforme propostas.

 

 

(Documento assinado eletronicamente)

MÁRCIO NUNES DE RESENDE

Coordenador de Contencioso Administrativo Previdenciário

 

Documento assinado eletronicamente por Madsleine Leandro Pinheiro da
Silva, Auditor(a) Fiscal, em 17/12/2019, às 09:06, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcio Nunes de Resende,
Coordenador(a) de Contencioso Administrativo Previdenciário, em
17/12/2019, às 12:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 5582364 e o código CRC 715A2476.

Referência: Processo  nº  10133.101375/2018-71. SEI nº  5582364
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