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PROCESSO N.  : 01444/15  

CATEGORIA  : Acompanhamento de Gestão 

SUBCATEGORIA  : Prestação de Contas 

JURISDICIONADO : Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

Mirante da Serra  

ASSUNTO   : Prestação de Contas – Exercício de 2014 

RESPONSÁVEL :  Milton Braz Rodrigues Coimbra, CPF n. 820.817.196-49 

  Superintendente do Instituto, responsável pela Gestão.  

RELATOR : Conselheiro Benedito Antônio Alves 

GRUPO  : II– 1ª Câmara  

SESSÃO  10ª, de 19 de junho de 2018 : 

 

EMENTA: ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA. 

EXERCÍCIO DE 2014. IMPROPRIEDADE GRAVE. 

JULGAMENTO PELA IRREGULARIDADE DAS 

CONTAS. MULTA. DETERMINAÇÕES. 

1. Observa-se que a Prestação de Contas do Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Mirante da Serra, atendeu às disposições insertas na Lei 

Federal n. 4.320/64 e demais normas de regência. Todavia, 

restou comprovado o gasto com “despesas administrativas” 

(Taxa de Administração), acima do percentual estabelecido, 

em flagrante descumprimento às disposições insertas no art. 

15, incisos I, II, III, IV e VI, da Portaria n. 402/MPS, c/c o 

art. 6º, inciso VIII, da Lei Federal n. 9.717/98. 

2. In casu, considerando que a falta remanescente é 

considerada grave que, per si, enseja a rejeição das contas, 

a jurisprudência da Corte é pelo julgamento irregular das 

Contas, a teor dos precedentes deste Tribunal, proferidos 

nos autos dos Processos ns. 1668/10, 1465/12 e 1374/15, 

desta relatoria. 

3. Julgamento pela irregularidade das Contas.  

4. Multa. Determinações. Sobrestamento. 

 

ACÓRDÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam de Prestação de Contas do 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, pertinente 

ao exercício financeiro de 2014, como tudo dos autos consta. 

 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 

em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro BENEDITO ANTONIO ALVES, por 

unanimidade de votos, em: 
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I – JULGAR IRREGULARES as Contas do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, exercício financeiro de 2014, de 

responsabilidade do Senhor Milton Braz Rodrigues Coimbra, CPF n. 820.817.196-49, Superintendente 

do Instituto, nos termos do art. 16, III, “b”, da Lei Complementar Estadual n. 154/TCER-96, c/c o art. 

25, II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em face das seguintes 

impropriedades:  

1.1. Infringência ao art. 15, incisos I, II, III, IV e VI, da Portaria n. 402/MPS, c/c o 

art. 6º, inciso VIII, da Lei Federal n. 9.717/98, em razão dos “gastos administrativos” ultrapassarem o 

percentual máximo 2% (dois por cento) permitido pela norma de regência; e 

1.2 - Infringência aos arts. 85 e 89, da Lei Federal n. 4.320/64, pela diferença de 

R$54.548,01 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e um centavo), entre o valor de 

R$127.050,34 (cento e vinte e sete mil e cinquenta reais e trinta e quatro centavos) informado ao 

CADPREV, a título de “despesas administrativas”, no exercício de 2013, e o valor de R$181.598,35 

(cento e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos) registrado pela 

contabilidade no Anexo 7, da Lei Federal n. 4.320/64.  

II – MULTAR, em R$1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), o Senhor Milton Braz 

Rodrigues Coimbra, CPF n. 820.817.196-49, Presidente do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, no exercício de 2014, com fulcro no art. 55, I e 

II, da Lei Complementar Estadual n. 154/96, c/c o art. 103, I e II, do Regimento Interno do Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia, pela extrapolação do limite máximo de gasto com “despesas 

administrativas”, que ensejou julgamento irregular da prestação de contas, ressaltando que o valor da 

multa deverá ser atualizado, caso o pagamento ocorra após o trânsito em julgado, nos termos do art. 

56, da Lei Complementar Estadual n. 154/96. 

III - FIXAR o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do Acórdão no 

Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, para que o responsável comprove a esta Corte de 

Contas o recolhimento da multa consignada no item II, ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do 

Tribunal de Contas, no Banco do Brasil, agência n. 2757-X, conta corrente n. 8358-5, nos termos do 

art. 3º, III, da Lei Complementar Estadual n. 194/1997. 

IV - DETERMINAR que, transitado em julgado sem o recolhimento da multa 

consignada no item II, seja iniciada a cobrança judicial, nos termos do art. 27, II, da Lei Complementar 

Estadual n. 154/96, c/c o art. 36, II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia. 

V - DETERMINAR, ao atual gestor do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, ou a quem venha substituir-lhe ou sucedê-lo 

legalmente que: 

5.1.  Determine ao responsável pela contabilidade do Instituto, para que proceda a 

escrituração da “taxa de administração” e eventuais reservas, nos termos da Portaria MPS n. 509/2013 

e atualizações; e  

5.2. Adote medidas objetivando a prevenção da reincidência das irregularidades 

apontadas nestes autos, sob pena de julgamento irregular das contas futuras e da consequente aplicação 

de sanções, nos termos do artigo 16, III, §1° e art. 55, incisos III e VII, ambos da Lei Complementar 

Estadual n. 154/96. 
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VI - DETERMINAR ao atual Gestor do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Mirante da Serra, ou a quem venha substituir-lhe ou sucedê-lo legalmente, a 

adoção de medidas visando a retomada do equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto, na forma e nos 

termos da demonstração atuarial do exercício de 2014, alertando-os que referidos procedimentos 

devem ser feitos nos exercícios subsequentes. 

VII – DETERMINAR, via ofício, ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal de 

Mirante da Serra, ou a quem venha substituir-lhe ou sucedê-lo legalmente, que promova a restituição 

do valor de R$38.496,23 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos), 

devidamente corrigido e atualizado monetariamente na forma da Lei, aos cofres do SERRA-PREVI, 

valor este utilizado indevidamente a título de “taxa de administração” sem respaldo legal, consoante às 

disposições contidas no §3º do art. 13, da Portaria 402/2008 (com redação dada pela Portaria MPS 

201/2014) e §4º do art. 41, da Orientação MPS 2/2009, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento desta decisão, para que informe a esta Corte de Contas quais as 

medidas adotadas no sentido de dar cumprimento à determinação, sob pena de multa. 

VIII – DETERMINAR ao Controlador-Geral do Município que acompanhe os 

repasses dos valores previdenciários previstos na norma de regência, bem como o ressarcimento do 

montante de R$38.496,23 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos), 

concernente as “despesas administrativas” realizadas, no exercício de 2014, acima do limite máximo 

previsto na norma de regência, devidamente corrigido com aplicação de índice oficial de atualização e 

de taxa de juros, na forma prevista no art. 13, § 3º, da Portaria MPAS 402/2008.  

IX – DETERMINAR à Secretaria-Geral de Controle Externo que: 

9.1. Em análises futuras das Prestações de Contas dos RPPS, deverá ficar apontada a 

incidência de despesas, a título de “taxa de administração” sem respaldo legal, bem como 

individualizada a conduta de cada gestor, quando for o caso, correspondente ao período em que foi 

titular do Órgão jurisdicionado. 

9.2. Quando da análise das próximas prestações de contas dos Institutos de 

previdência, manifeste-se a respeito da avaliação/reavaliação atuarial, bem como das aplicações dos 

recursos do SERRA-PREVI e sobre a rentabilidade auferida no mercado financeiro, a fim de permitir a 

materialização da análise detalhada da situação atuarial do RPPS, alertando-se que quando ausente a 

Demonstração Analítica dos Investimentos (DAI), deve-se diligenciar integrando-a aos autos, dada a 

sua relevância por ser um importante instrumento para verificação das contas da unidade gestora. 

X – DAR CONHECIMENTO deste Acórdão aos interessados, via Diário Oficial 

Eletrônico desta Corte, cuja data de publicação deve ser observada como marco inicial para possível 

interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c o art. 29, IV, da Lei Complementar 

Estadual n. 154/96, informando-lhes que seu inteiro teor está disponível para consulta no endereço 

eletrônico www.tce.ro.gov.br, em atenção à sustentabilidade ambiental. 

XI – ARQUIVAR  os autos após cumpridos integralmente os trâmites legais, no 

âmbito da Secretaria de Processamento e Julgamento. 

 

Participaram do julgamento o Conselheiro WILBER CARLOS DOS SANTOS 

COIMBRA; os Conselheiros-Substitutos OMAR PIRES DIAS e FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA 
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SILVA (em substituição regimental ao Conselheiro VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA); o Conselheiro 

Relator e Presidente da Primeira Câmara BENEDITO ANTONIO ALVES; o Procurador do Ministério 

Público de Contas, ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. 

 

  

 Porto Velho, terça-feira, 19 de junho de 2018. 

 

Assinado eletronicamente 

BENEDITO ANTONIO ALVES 

Conselheiro Relator e Presidente da Primeira Câmara 
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PROCESSO N.  : 01444/15  

CATEGORIA  : Acompanhamento de Gestão 

SUBCATEGORIA  : Prestação de Contas 

JURISDICIONADO : Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

Mirante da Serra  

ASSUNTO   : Prestação de Contas – Exercício de 2014 

RESPONSÁVEL :  Milton Braz Rodrigues Coimbra, CPF n. 820.817.196-49 

  Superintendente do Instituto, responsável pela Gestão.  

RELATOR : Conselheiro Benedito Antônio Alves 

GRUPO  : II– 1ª Câmara  

SESSÃO  10ª, de 19 de junho de 2018 : 

 

RELATÓRIO 

Versam os autos sobre a Prestação de Contas do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, pertinente ao exercício financeiro de 2014, de 

responsabilidade do Sr. Milton Braz Rodrigues Coimbra, CPF n. 820.817.196-49, Superintendente do 

Instituto, responsável pela Gestão, encaminhada a esta Corte de Contas, em cumprimento ao art. 71, 

inciso II, da Constituição da República, art. 52, alínea “a”, da Constituição Estadual, c/c o art. 15, III, 

da Instrução Normativa n. 13/2004-TCE-RO, constituindo o presente feito. 

2.  A análise prévia (ID 263543), realizada pela Corpo Instrutivo, sinalizou a existência 

de impropriedades carecedoras de esclarecimentos e justificativas que, em observância aos princípios 

do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, foi proferida a Decisão em Definição de 

Responsabilidade n. 023/2016-GCBAA (ID 265318), determinando a Audiência do Sr. Milton Braz 

Rodrigues Coimbra, responsável pela Gestão, no exercício de 2014. 

3. Ato contínuo, em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa, corolários do due process of law, foi definida a responsabilidade de Milton Braz 

Rodrigues Coimbra, CPF n. 820.817.196-49, Superintendente do Instituto, responsável pela Gestão, o 

qual fora chamado por meio do Mandado de Audiência n. 096/2016-D1ªC-SPJ (ID 265626), 

apresentando suas razões de justificativas e documentação de suporte (ID 286373).  

4. Após análise da defesa, o Corpo Técnico apresentou seu relatório  

(ID 308541), concluindo pela necessidade do chamamento do Sr. Milton Braz Rodrigues Coimbra, em 

razão de novos achados, o que se fez por meio do Mandado de Audiência n. 257/2016/D1ªC-SPJ (ID 

309622), oportunidade em que foram apresentados esclarecimentos e documentos pelo jurisdicionado, 

cujo exame Técnico (ID 33367) infere, dentre outras impropriedades, os gastos administrativos acima 

do máximo dos 2% (dois por cento) permitidos pela norma de regência e, mesmo assim, opinou pelo 

julgamento regular com ressalva das presentes contas, ipsis litteris: 

4. CONCLUSÃO 

Após a análise das razões de justificativas e documentações apresentadas em face das 

impropriedades suscitadas no último relatório técnico (fls. 228/236), e na Decisão em 

Definição de Responsabilidade Nº 023/2016-GCBAA (fls. 239/240), referente à 

Prestação de Contas do Instituto de Previdência de Mirante da Serra, exercício de 2014, 

concluímos que permanecem as seguintes infringências:  
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DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR MILTON BRAZ RODRIGUES 

COIMBRA – SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVID ÊNCIA DE 

MIRANTE DA SERRA (CPF Nº 820.817.196-49):  

4.1 - Infringência ao art. 15, incisos I, II, III, IV e VI da Portaria n.  402/MPS c/c 

art. 6º, inciso VIII da Lei Federal nº 9.717/98, em razão dos gastos administrativos 

ultrapassarem o percentual máximo 2% para a Taxa de Administração (item 3.1.2 deste 

relatório); 

4. 2 - Infringência aos artigos 85 e 89 da Lei Federal nº 4.320/1964, em razão da 

diferença de R$54.548,01 entre o valor de R$127.050,34 informado ao CADPREV a 

título de Despesas Administrativas no exercício de 2013 e o valor de R$181.598,35 

registrado na Contabilidade, conforme Anexo 7 da Lei nº 4.320/64 à fl. 40 dos autos 

(item 3.1. 3 deste relatório); 

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  

Ao Excelentíssimo Conselheiro Relator  

BENEDITO ANTÔNIO ALVES  

A Unidade Técnica desta Corte de Contas, após instrução concernente à análise de 

justificativas apresentadas pelos responsáveis, bem como da documentação trazida aos 

autos, em Prestação de Contas do Instituto de Previdência de Mirante da Serra, 

relativamente ao exercício de 2014, e,  

Considerando que compete ao Tribunal de Contas do Estado, órgão de Controle 

Externo, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens 

e valores públicos, nos termos da Constituição Estadual e da Lei Complementar 154/96. 

Considerando que as demonstrações contábeis objetos dessa Prestação de Contas 

Anual, de modo geral, não possuem distorções capazes de alterar o resultado do 

exercício. Entendemos, data vênia, que as Contas Anuais do Instituto de Previdência 

de Mirante da Serra, de responsabilidade do Senhor Milton Braz Rodrigues Coimbra - 

Superintendente, exercício de 2014, deverão ser julgadas Regulares com Ressalva 

pelo Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do artigo 16, inciso III, da Lei 

Complementar 154/1996 c/c artigo 25 do Regimento Interno do TCER.  

Em face de todo exposto, submetemos o presente relatório ao Excelentíssimo 

Conselheiro Relator, para superior apreciação e, à guisa de proposta de 

encaminhamento, a adoção das seguintes medi das:  

I – Determinar ao gestor que providencie junto ao município a restituição do gasto em 

excesso com as despesas administrativas do Instituto, sob pena de utilização indevida de 

recursos previdenciários, conforme análise no item 3 .1.2 deste relatório.   

II – Determinar ao gestor que, por ocasião do recebimento da Avaliação Atuarial Anual, 

exija da empresa prestadora do trabalho técnico que o documento esteja assinado pelo 

Profissional Atuário Responsável, nos termos do Decreto-Lei n° 806/69. (sic). 

(destaques originais). 

5. Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de Contas, por meio do 

Parecer n. 0171/2018-GPGMPC (ID 604003), da lavra da e. Procuradora-Geral Yvonete Fontinelle de 

Melo, divergindo da conclusão técnica (fls. 255/256, ID 444537) manifestou-se pela irregularidade das 

contas, na forma prevista no art. 16, III, alínea “b”, da Lei Complementar Estadual n. 154/96, c/c o art. 

25, II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, in verbis:  

Ante o exposto, dissentindo da unidade técnica este Ministério Público opina seja (m):  

1. Julgadas irregulares as contas do Instituto de Previdência de Mirante da Serra, 

referente ao exercício de 2014, nos termos do art. 16, II da Lei Complementar 

154/TCER/96 e art. 24, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, de 

responsabilidade do Senhor Milton Braz Rodrigues Coimbra, Superintendente do 

Instituto de Previdência de Mirante da Serra, em razão da permanência das seguintes 

impropriedades:  
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1.1 - Infringência ao art. 15, incisos I, II, III, IV e VI da Portaria n. 402/MPS c/c art. 6º, 

inciso VIII da Lei Federal nº 9.717/98, em razão dos gastos administrativos 

ultrapassarem o percentual máximo 2% para a Taxa de Administração (item 3.1.2 do 

relatório técnico final às fls.252/254);  

1.2 - Infringência aos artigos 85 e 89 da Lei Federal nº 4.320/1964, em razão da 

diferença de R$ 54.548,01 entre o valor de R$ 127.050,34 informado ao CADPREV a 

título de Despesas Administrativas no exercício de 2013 e o valor de R$181.598,35 

registrado na Contabilidade, conforme Anexo 7 da Lei nº 4.320/64 à fl. 40 dos autos 

(item 3.1.6 do relatório técnico final à fl. 254);  

3. determinado ao atual prefeito que providencie junto ao  município a restituição do 

gasto em excesso com as despesas administrativas  do Instituto no montante de 

R$38.496,23 (trinta e oito mil, quatrocentos e  noventa e seis reais e vinte e três 

centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros, na forma do § 3º do artigo 13 da 

Portaria MPAS 402/2008, por utilização indevida de recursos previdenciários , sob pena 

de aplicação de  multa, conforme artigo 55, inciso IV da Lei Complementar nº 154/96. 

(sic).  

 É o relatório. 

VOTO DO CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES 

6. Como relatado, trata-se de análise da Prestação de Contas do Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, referente ao exercício financeiro de 

2014, de responsabilidade de Milton Braz Rodrigues Coimbra, CPF n. 820.817.196-49, então 

Superintendente do Instituto, responsável pela Gestão, no exercício de 2014. 

7. Impende registrar, que os atos de gestão praticados no exercício  

sub examine não foram objeto de auditoria por não constar da programação estabelecida por esta Corte 

de Contas, de modo que a análise baseia-se nas demonstrações contábeis exigidas pela Lei Federal  

n. 4.320/64 e no Relatório de Auditoria encaminhado pela Controladoria Geral do Município,  

(ID 145160). Contudo, é importante frisar que nada obsta a apuração, no futuro, de eventual 

irregularidade que venha a ser noticiada, relativa a fato não enfrentado na análise das presentes contas. 

Da execução orçamentária, financeira e patrimonial 

8. O Corpo Técnico analisou os Demonstrativos Contábeis encaminhados a esta Corte 

de Contas, peço venia para transcrever a análise técnica com o fim de substanciar o voto, ipsis litteris: 

3 - Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Econômica 

3.1- Do Orçamento 

O Orçamento Fiscal do Instituto de Previdência de Mirante da Serra para o exercício de 

2014 foi aprovado pela Lei Municipal nº 659, de 07 de dezembro de 2013, estimando a 

Receita e fixando a Despesa no valor de R$2.211.532,01 (dois milhões, duzentos e onze 

mil, quinhentos e trinta e dois reais e um centavo). 

3.2 - Execução Orçamentária 

3.2.1 - Receita Arrecadada 

A receita efetivamente arrecadada no montante de R$2.407.165,96 (dois milhões, 

quatrocentos e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), em 

confronto com a receita prevista no montante de R$2.211.532,01 (dois milhões,  

duzentos e  onze mil, quinhentos e trinta e dois reais e um centavo) resulta em excesso 

de  arrecadação de R$ 195.633,95 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e  trinta e três 

reais  e noventa e cinco centavos), representando 8,85% do inicialmente previsto. 

3.3 - Receita Arrecadada Total 
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As Receitas por Fontes e a participação absoluta e relativa de cada uma delas no 

montante da Receita Arrecadada, são assim demonstradas: 
RECEITA POR FONTES 2014 

 

 

Valor (R$) % 

Receitas Correntes   

Receitas de Contribuições 1.787.841,97 74,27 

Receita Patrimonial 601.506,29 24,99 

Outras Receitas Correntes 17.817,70 0,74 

Receitas de Capital   

Amortização de Empréstimos   

Interferências Ativas   

Receitas Correntes Intraorçamentárias   

RECEITA ARREC. TOTAL 2.407.165,96    100,00 

 Fonte: Anexo 12 – balanço orçamentário (pág. 50/51 dos autos). 
Analisando o quadro supra, percebe-se que a principal fonte de receitas refere-se às 

Receitas de Contribuições no montante de R$1.787.841,97 (um milhão, setecentos e 

oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e um real e noventa e sete centavos) 

representando 74,27% do total de receitas arrecadadas no período.  

A Receita Patrimonial no valor de R$ 601.506,29 (seiscentos e um mil, quinhentos e 

seis reais e vinte e nove centavos) representa 24,99 %. E as receitas correntes no 

montante de 17.817,70 (dezessete mil oitocentos e dezessete reais e setenta centavos) 

representando 0,74% do total das receitas arrecadadas no período. 

3.4 - Créditos Orçamentários e Adicionais 

Os créditos autorizados no exercício podem ser assim demonstrados: 
ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO INICIAL VALORES (R$) 

Dotação Inicial                           2.211.532,01 
1.532,01 

 
(+) Créditos Suplementares                            327.900,00 

(+) Créditos Especiais                                       0,00 

(+) Créditos Extraordinários                                       0,00 

(-) Anulação de Dotações                            327.900,00 

(=) Autorização Final de Despesa                         2.211.532,01 

(-) Despesa Empenhada                        1.090.472,32 

(=) Saldo de Dotação                       1.121.059,69 

Fonte: Anexo 11 anexo 12 balanço orçamentário (49/53 dos autos); e Anexo TC-18 – Quadro Demonstrativo 
das alterações Orçamentárias (pás.105). 

Conforme se verifica no anexo TC-18 – Quadro das Alterações Orçamentárias, os 

créditos Suplementares no período somaram R$ 327.900,00 (trezentos e vinte e sete mil, 

e novecentos reais). Contudo, ocorreram anulações de dotações no mesmo montante, 

dessa forma, a despesa final autorizada consistiu em R$2.211.532,01 (dois milhões, 

duzentos e onze mil, quinhentos e trinta e dois reais e um centavo), no mesmo valor da 

dotação inicial.  

A despesa empenhada no período somou R$1.090.472,32 (um milhão, noventa mil, 

quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), portanto, em 31.12.2014 o 

Instituto de previdência Social de Mirante da Serra apresentou saldo de dotação no valor 

de R$1.121.059,69 (um milhão, cento e vinte um mil, cinquenta e nove reais e sessenta 

e nove centavos). 

3.5 - Despesa Realizada 

A Despesa Realizada consistiu em R$1.090.472,32 (quatro milhões, seiscentos e 

noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), 

equivalente ao percentual de 20,42% da Despesa inicialmente Orçada. 

3.6 - Despesa por Categoria Econômica 

As despesas por Categorias Econômicas são assim demonstradas: 
DESPESA 2014 

 

 

Valor (R$)          % 

Documento eletrônico assinado por BENEDITO ANTÔNIO ALVES e/ou outros  em 29/06/2018 12:42.
Documento ID=634093   para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

www.tce.ro.gov.br


 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Processamento e Julgamento 

 D1ªC-SPJ  

 Acórdão AC1-TC 00747/18 referente ao processo 01444/15  

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326 www.tce.ro.gov.br 

9 de 35 

Proc.: 01444/15 

Fls.:__________ 

DESPESA CORRENTE                   1.090.472,32  

- Pessoal e Encargos Sociais                      997.612,89       91,48 

-Outras Despesas Correntes                        92.859,43         8,52 

DESPESA DE CAPITAL   

-Investimentos   

TOTAL 1.090.472,32     100,00 

Fonte: Anexo l - Despesa Segundo as Categorias Econômicas (págs. 32). 

Observa-se que as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais absorveram 91,48 % do 

total da Despesa Realizada e as Despesas Correntes representaram 8,52% do montante 

das despesas do período. 

4 - Dos Balanços 

Ressalta-se que os demonstrativos contábeis exigidos pela Portaria MPS  916/2003, com 

alterações promovidas pela Portaria MPS 95, de 6.3.2007, são os mesmos exigidos pela 

Lei 4.320/1964. Entretanto, as demonstrações contábeis das entidades do setor público 

fora m modificadas pela Portaria nº 438/2012-STN. 

4.1 - Balanço Orçamentário 

O Balanço Orçamentário, de acordo com as alterações advindas da Portaria nº 438/2012 

- STN, apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, 

especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita 

realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica 

e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada 

para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o 

saldo da dotação.  

O Balanço Orçamentário, às fls. 50/53, contém os itens acima especificados, entretanto, 

os valores relativos à receita orçada e a dotação inicial da despesa fixada não condizem 

com o demonstrado nos demais relatórios da Receita e da Despesa, portanto, houve 

infringência aos artigos 85 e 101 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c o teor da Portaria 

nº 438/2012-STN.  
Contudo, dos dados relativos à receita e despesa informados nesta prestação de contas, 

verifica-se que a receita prevista no orçamento foi de R$2.211.532,01.  

O confronto entre a receita inicialmente prevista e a receita arrecadada demonstra 

excesso de arrecadação no montante de R$195.633,95 (cento e noventa e cinco mil, 

seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos).  

A receita arrecadada de R$2.407.165,96, em confronto com a despesa realizada no valor 

de R$1.090.472,32 demonstra um superávit no resultado orçamentário de 

R$1.316.693,64 que representa 54,70% do total de receita arrecadada.  

Não se pode esquecer que a obtenção de superávit de execução orçamentária (poupança 

dos servidores) é fundamental do ponto de vista atuarial, pois somente com a 

capitalização do RPPS serão assegurados os pagamentos de benefícios previdenciários 

futuros. Por isso, os gestores do RPPS devem estabelecer e perseguir incansavelmente 

metas de superávits na execução do orçamento compatíveis com as futuras necessidades 

de fluxos de caixa do RPPS. 
4.2 - Balanço Financeiro 

O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os 

recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os 

saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o 

exercício seguinte.  

Assim o Balanço Financeiro - de acordo com as alterações advindas da Portaria nº 

438/2012-STN - é um quadro com duas seções: ingressos (Receitas Orçamentárias e 

Recebimentos Extra orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos 

Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do 

exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte 

na coluna dos dispêndios.  
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O Balanço Financeiro, às pág. 55, não contém os itens acima especificados, pois sua 

estrutura ainda está conforme a Lei nº 4.320/64. Contudo, a determinação deste Tribunal 

de Contas aos Poderes e Órgãos estaduais e municipais do Estado de Rondônia, 

conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 30/TCE/RO-2012, é de que a partir do 

exercício de 2013 seria obrigatória a adoção do Plano de Contas e das   

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e dos Procedimentos contábeis 

Patrimoniais e específicos a que se referem as Portarias da Secretaria do Tesouro 

Nacional.   

Portanto, diante da ausência do Balanço Financeiro do Instituto de Previdência de 

Mirante da Serra de acordo com as alterações advindas da Portaria nº 438/2012 - STN, 

houve infringência ao artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c o teor da Portaria nº 

438/2012 - STN e Inciso I do artigo 1º da Instrução Normativa nº 30/TCE/RO-

2012. 

4.2.1 — Variação do Saldo Patrimonial Financeiro 

ELEMENTOS 
No Início 

2014 (RS) 

No Fim 

2014 (R$) 

VARIAÇÕES 

(RS) 

Ativo Financeiro               5.867.103,20              7.181.346,84                        1.314.243,64 

Passivo Financeiro   0,00                            0,00                                       0,00 

Saldo Patrimonial 

Financeiro 

        (S)5.867.103,20 

 

5.867.103,20 

 

        (S)7.181.346,84                         1.314.243,64 

Legenda: S = Superávit. 

    Fonte: Anexo 14 Balanço Patrimonial (págs. 52) 

O confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro do exercício encerrado 

demonstra um superávit financeiro de R$7.181.346,84 (sete milhões cento e oitenta e 

um mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).  
Em relação ao exercício anterior, o saldo financeiro aumentou em R$1.314.243,64 (um 

milhão, trezentos e quatorze mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro 

centavos), demonstrando um aumento do superávit de igual valor. 

4.3 - Balanço Patrimonial 

O Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64 - com as modificações 

advindas da Portaria nº 438/2012-STN - às fls. 85/88, expressa qualitativa e 

quantitativamente o Patrimônio da Entidade, demonstrando a situação dos bens, direitos 

e obrigações da seguinte forma:  

Ativo Circulante (Disponível, Vinculado, Realizável).............................R$7.181.346,84 

(-) Passivo Circulante ( Depósitos, Convênios, Diversos)....................................R$  0,00 

(=) Situação Financeira Líquida 

Positiva...............................................R$7.181.346,84 A operação acima revela que a 

entidade dispõe de R$7.181.346,84 (sete milhões cento e oitenta e um mil, trezentos e 

quarenta e seis reais e oitenta e quatro  centavos) somente de ativo circulante, pois o 

passivo circulante não houve  movimento, resultando em uma situação financeira 

positiva de R$7.181.346,84.  

O coeficiente econômico-financeiro da entidade, em 31.12.2014, apresenta o seguinte 

resultado:  

Passivo Total .............................................................R$5.545.244,83  

--------------------------------------------------------------------------------------  x 100 = 76,94 

%  

Ativo Total ................................................................R$7.207.068,74  

O índice acima demonstra que as obrigações do Instituto representam 76,94% do 

Patrimônio ou Ativo Real. 

4.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais 

A Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, às 

pág. 59/60 (de acordo com as alterações advindas da Portaria nº 438/2012-STN) tem por 

objetivo evidenciar as alterações verificadas no Patrimônio, resultantes ou 
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independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do 

exercício.  

O reflexo do Resultado Patrimonial do exercício na situação líquida inicial resultou no 

Saldo Patrimonial a seguir demonstrado:  

Patrimônio Líquido do ano anterior *                                                       R$    363.378,29  

(+) Superávit Patrimonial do Exercício                                                     R$1.295.995,62  

(+) Ajustes de Exercícios Anteriores                                                         R$       2.450,00  

(=) Patrimônio Líquido em 31/12/2014                                                     R$1.661.823,91  
*  Balanço Patrimonial pág.57 /58.  

O Saldo Patrimonial (Patrimônio Líquido) do exercício anterior, no valor de R$  

363.378,29, somado ao Resultado Patrimonial do exercício atual (SUPERÁVIT), no  

valor de R$1.295.995,62 e o Ajuste de exercícios Anteriores no valor de R$2.450,00,  

consigna o novo Saldo Patrimonial (Patrimônio Líquido), no total de R$1.661.823,91 

(um  milhão seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa 

e um centavos), cujo montante concilia com o demonstrado no Balanço Patrimonial às  

pág. 57. 

5 - Dívida Fundada 

A Dívida Fundada, que compreende de financiamentos o u empréstimos e representam 

compromissos assumidos em um exercício para resgate em exercícios subsequentes. No 

Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada também é apresentada a movimentação 

das Provisões Matemáticas Previdenciárias, haja vista que são compromissos futuros, 

cujo saldo é registrado no passivo permanente no Balanço Patrimonial.  

Apesar de o Balanço Patrimonial, às pág. 57, tenha apresentado Provisões a longo prazo 

no montante de R$5.545.244,83 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, 

duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), esse valor não consta no 

Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada (pág. 62), que foi apresentado sem 

movimento. Dessa forma, houve infringência aos artigos 85; 98; e 101 da Lei 

Federal nº 4. 320/64. 

6 - Dívida Flutuante 

A Dívida Flutuante (Anexo 17, às pág. 64), que compreende as obrigações decorrentes 

de restituições, depósitos, serviço da dívida a pagar, Restos a Pagar e outras dívidas de 

curto prazo, bem como a operação de créditos por antecipação da receita, no exercício 

em análise apresentou saldo zero. 

7 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a Demonstração dos 

Fluxos de Caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, 

pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do 

setor público. 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa pode ser elaborada pelo método direto ou indireto 

e deve evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, com ênfase 

nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.  

O demonstrativo apresentado às fls. 66 foi elaborado pelo método direto e contém os 

fluxos de caixa das operações, dos investimentos e dos financiamentos, em 

conformidade com o prescrito na Portaria nº 438 da STN (padronizado no Volume V do 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela Portaria STN nº 

437/2012 5ª ed.), cujas principais informações transcreveremos a seguir: 

Demonstração dos Fluxos de Caixa  

Fluxo de caixa das atividade das operações (1)                                        Exercício 

atual  

Ingressos                2.407.165,96  

Desembolsos                            1.090.472,32  

Fluxo de caixa líquido das atividades de operações           1.316.693,64  

Fluxo de caixa das atividades da atividade de investimento (2)  

Ingressos                0,00  
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Desembolsos              0,00  

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos         0,00 

Fluxo de caixa das atividades da atividade de financiamento (3)  

Ingressos                0,00  

Desembolsos                      2.450,00  

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos               -2.450,00  

Apuração do fluxo de caixa do período   

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa (1+2+3)          1.314.243,64  

Caixa e equivalente de caixa inicial            5.867.103,20  

Caixa e equivalente de caixa final             7.181.346,84  
Fonte: Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (pág. 66).  

Examinando a Demonstração apresentada, verifica-se que o Instituto de Previdência de 

Mirante da Serra no decorrer do exercício de 2014 apresentou geração líquida de caixa e 

equivalentes de caixa no montante de R$1.314.243,64 (um milhão, trezentos quatorze 

mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos). 

8 - Da Avaliação Atuarial 

8.1. — Das Reservas Técnica e Matemática 

Para se encontrar o montante que a Entidade deverá possuir a determinada quantidade 

de anos futuros, capaz de cobrir suficientemente o número de benefícios, principalmente 

de aposentadorias de seus segurados, faz-se necessário o implemento da AVALIAÇÃO 

ATUARIAL.  

A Avaliação Atuarial consiste em cálculos matemáticos e estatísticos, realizados 

anualmente por profissionais especializados na técnica Atuarial e legalmente 

habilitados, ou entidade legalmente habilitada, consoante o inciso I, do artigo 1º da Lei 

Federal nº. 9.717/98 c/c artigo 4º da Portaria MPAS nº. 4.992/99, cuja finalidade é a 

organização e revisão do plano de custeio e benefícios, de modo a garantir o seu 

equilíbrio financeiro e atuarial.  

Após o levantamento da situação atuarial, a contabilidade deverá efetuar a escrituração 

contábil do valor pertinente a o compromisso de cobertura de benefícios ao longo dos 

anos, sempre deduzindo os recursos que já possui em depósito para esta finalidade, e 

apresentá-lo no Balanço Patrimonial. 

É importante ressaltar que o registro da atualização da provisão matemática 

previdenciária será feito por meio dos valores já provisionados. Se a necessidade de 

provisão for maior do que o valor anteriormente registrado, deve ser provisionado seu 

complemento. Se a necessidade de provisão for menor do que o valor anteriormente 

provisionado deverá ser feito sua reversão. Com base nos dados apurados pela nova 

avaliação atuarial, o registro será atualizado para então evidenciar a nova citação 

atuarial do RPPS. 

Entretanto, compulsando os presentes autos observa-se que o Instituto de Previdência de 

Mirante da Serra não enviou a Avaliação Atuarial relativa ao exercício de 2014, a qual 

deverá ser elaborada todos os anos, tal situação configura infringência ao art. 1º da Lei 

Federal nº 9.717/98 c/c o inciso I do art. 2º da Portaria MPAS nº. 4. 992/99. 8.2 - Da 

Taxa de Administração.  

A Lei nº 9.717/98 que estabelece as regras gerais para a organização e o funcionamento 

dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos, dispõe, ao tratar 

do uso de seus recursos, que estes deverão ser utilizados apenas para o pagamento dos 

benefícios previdenciários e das despesas administrativas vinculadas a sua  atividade,  

in verbis:  

Art. 1º [...] 

III – as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciários [...] somente 

poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos 

regimes, ressalvadas as despesas administrativas estabelecidas no art. 6º, inciso VIII, 

desta Lei, observado os limites de gastos estabelecidos em parâmetros gerais  

(Grifou-se).  
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Ratificando esse posicionamento, a Portaria do Ministério da Previdência Social nº 

402/08, regulamentando as disposições gerais insculpidas na Lei nº 9.717/98, prevê no 

Parágrafo Único, do artigo 13 que:  

Art. 13 [...]   

Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo serão utilizados apenas para o 

pagamento de benefícios previdenciários e para a Taxa de Administração do 

respectivo regime conforme critérios estabelecidos no art. 15 (Grifamos).  

Ou seja, os recursos auferidos pelos Institutos de Previdência são vinculados apenas ao 

pagamento de benefícios previdenciários e às despesas administrativas relacionadas 

diretamente com o desempenho de suas atividades, portanto, a utilização desses em 

atividades diversas configura afronta aos dispositivos menciona dos.  

No que diz respeito à aplicação de parcela dos recursos com despesas administrativas a 

que fazem referência os dispositivos citados, essas correspondem à taxa de 

administração, que segundo definições contidas no inciso VIII, artigo 6º da Lei nº 

9.717/98 deverá ser definida conforme parâmetros gerais, como se pode comprovar na 

transcrição abaixo: Art. 6º [...]   

VIII – estabelecimento de limites para a taxa de administração, conforme parâmetros 

gerais.  

Ao regulamentar as disposições gerais da Lei nº 9.717/98, o artigo 15 da Portaria 

MPAS nº 402/08 define critérios a serem observados pelos gestores para sua 

constituição, entre os quais se destaca sua criação por meio de lei e o percentual 

máximo de 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados 

vinculados ao RPPS, relativos ao exercício anterior. Segue a íntegra do dispositivo:  

Art. 15. Para 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 (Grifou-se).  

Ademais, frise-se que o § 4º do artigo 15, da Portaria MPAS nº 402/08 por disposições 

expressas define que o descumpri mento dos critérios fixados nesse artigo, que 

determina sua criação por lei e o percentual máximo de gastos de 2% para a Taxa de  

Administração, caracterizará utilização indevida dos recursos previdenciários e exigirá o 

ressarcimento dos valores correspondentes.  

Entretanto, como a Instrução Normativa nº 13/2004-TCE-RO, em seu artigo 15, não 

solicita o encaminhamento de documentos que subsidiem esse controle, tais como:  

demonstrativo dos gastos com remuneração, proventos e pensões dos segurados 

vinculados ao Fundo de Previdência no ano anterior, logo, se torna inviabilizada a 

aferição do cumprimento do citado no instrumento legal.   

Contudo, com base nas informações encaminhadas pelo  Instituto de  Previdência  de  

Mirante  da  Serra ao  Ministério  da  Previdência  Social  

(http://www1.previdencia.gov.br/sps/app/dempre/default.asp), e ao CADPREV, Sistema 

de Informações  dos  regimes  Públicos  de  Previdência  Social  ( 

http://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/faces/pages/modulos/dipr/consultarDemonstr

at ivos.xhtml)  que evidencia m o comportamento das despesas administrativas do 

referido  Fundo em relação ao valor da remuneração dos servidores ativos, inativos e 

pensionistas dos segurados vinculados ao RPPS extraiu-se os dados a seguir: 

8.2.1 - Demonstrativo Previdenciário do Regime Próprio 
MÊS VALORES (R$) 

 

 

A - BASE DE CÁLCULO - 

PROVENTOS E PENSÕES 

VINCULADOS AO RPPS/2013 (R$) 

B - DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS/2014 

INFORMADAS AO MPS (R$) 

Janeiro 367.968,29 8.007,40 

Fevereiro                                                       373.526,26 

. 
526,26 

 

. 
526,26 

 

7.511,04 

Março 391.822,98 16.748,50 

Abril 384.361,36 1.439,94 
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Maio 399.747,04 16.587,58 

Junho 382.908,47 25.093,68 

Julho                                                       406.922,71 

22,71 
 

22,71 

 

19.263,11 

Agosto 370.122,24 8.874,03 

Setembro 388.234,78 16.150,43 

Outubro 357.666,09 10.374,63 

Novembro 371.787,48 - 

Dezembro 750.458,45 - 

TOTAL 4.945.526,15 127.050,34 
% APLICADO (TOTAL B/A) * 100 2,57% 

Fonte: Demonstrativo Previdenciário         do         Regime         Próprio         constante do endereço eletrônico 

<http://wwwl.previdencia.gov.br/sps/app/dempre/default.asp>. Acesso em 22.02.2016. 
Os dados do quadro revelam que as despesas administrativas do Instituto de Previdência 

de Mirante da Serra relativas ao exercício de 2014, conforme informações extraídas da 

página eletrônica do Ministério da Previdência Social – MPS e CADPREV, Sistema de 

Informações dos regimes Públicos de Previdência Social, foram da ordem de  

R$127.050,34 (cento e vinte e sete mil, cinquenta reais e trinta e quatro centavos),  

representando o percentual de 2,57% do total de proventos e pensões dos servidores  

vinculados ao RPPS de R$ 4.945.526,15 ( quatro milhões,  novecentos e  quarenta e  

cinco mil,  quinhentos e vinte e  seis reais e  quinze centavos), portanto Infringindo o 

prescrito no  art. 15, incisos I, II, III, IV e VI da Portaria n. 402/MPS c/c art. 6º, 

inciso VIII da Lei  Federal nº 9.717/98.  
Ressaltamos que de acordo com o anexo 7 da Lei Federal 4.320/64 (às pág. 40 dos 

autos), no exercício de 2014 o valor despendido foi de R$198.727,77  cento e  noventa e  

oito mil,  setecentos e vinte e sete reais e  setenta e  sete centavos) em despesas  

administrativas (Manutenção do IPMVP), que representa 4,02% do total da 

remuneração  (base de cálculo) dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos 

segurados do Instituto,  significando dizer que, mesmo considerando os dados 

registrados na contabilidade do  Instituto, ainda assim as despesas administrativas de 

201 4 extrapolaram o limite legal  destinado para esse fim.  

Além do exposto, registramos a diferença de R$71.677,43 (setenta e um mil, seiscentos 

e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) entre o montante de R$127.050,34 

(cento e vinte e sete mil, cinquenta reais e trinta e quatro centavos) informado ao 

CADPREV e o valor de R$ 198.727,77 (cento e noventa e oito mil, setecentos e vinte e 

sete reais e setenta e sete centavos) registrado no anexo 7 da Lei 4.320/64 (pág. 40), o 

que se configura no descumprimento do art. 85 e 89 da Lei Federal 4.320/64. 

9 - Controle Interno 

Foram apresentados o relatório e o certificado de auditoria, com parecer do dirigente do 

órgão de Controle Interno sobre as Contas Anuais (pág. 153 /167), cumprindo-se o 

disposto nos incisos III e IV do artigo 9º da Lei Complementar Estadual nº 154/96 c/c 

os incisos III e IV do artigo 15 da Resolução Administrativa nº 005/TCER-96 – 

Regimento Interno do TCE - RO e art. 6º da Instrução Normativa nº 007/TCER-2002; e 

ao teor da Súmula nº 004/2010-CER.  

No tocante ao teor do Relatório encartado às pág. 155/167, verificamos, que o então 

Controlador – senhor Jasiel Oliveira da Silva - após a análise das peças constantes da 

Prestação de Contas da entidade referente ao exercício de 2014, opinou pela 

regularidade das contas, por não terem sido evidenciadas impropriedades ou 

irregularidades que comprometessem a probidade do Ordenador de Despesas e demais 

responsáveis.   

De igual modo, tanto o Certificado quanto o Parecer de Auditoria carreados, 

respectivamente, às pág. 165/166, consignam que nos exames efetuados pelo órgão de 

Controle Interno nas peças da Prestação de Contas, não foram evidenciadas 

impropriedades capazes de comprometer a probidade do Ordenador de Despesas, e, por 

conseguinte, emitem pronunciamento pela regularidade das contas do exercício em 

exame.   
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Carreado à pág. 167, encontra-se o documento contendo o Pronuncia mento da 

Autoridade Superior, no qual o senhor Milton Braz Rodrigues Coimbra – 

Superintendente atesta ter ciência sobre do teor do Relatório do Controle Interno sobre 

as contas de 2014.  Contudo, recomenda-se aos responsáveis pelo Controle Interno 

que inclua nos relatórios do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Municipais de Mirante da Serra análises referentes ao desempenho dos 

investimentos financeiros do referido Instituto, assim como a evolução e das 

provisões matemáticas e o comportamento das despesas administrativas. (sic). 

(destaques originais). 

Das Irregularidades Remanescentes - Considerações Finais 

9. A Unidade Técnica, após análise da defesa apresentada pelo jurisdicionado, concluiu 

(ID 444537) pela manutenção: (i) da divergência entre o valor informado ao CADPREV a título de 

“despesas administrativas”, no exercício financeiro de 2013, e o valor registrado na contabilidade, 

Anexo 7, da Lei Federal n. 4.320/64; e (ii) do gasto com “despesas administrativas” acima do limite 

máximo de 2% (dois por cento) permitido pela norma de regência; de responsabilidade do Sr. Milton 

Braz Rodrigues Coimbra, então Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos do Município de Mirante da Serra. 

10.  Com o escopo de evitar a desnecessária e tautológica repetição de fundamentos já 

expostos, em prestígio aos princípios da eficiência e da economicidade, valho-me da técnica da 

motivação aliunde ou per relationem, a qual encontra guarida tanto em sede doutrinária quanto 

jurisprudencial. 

11.  Dessa forma, transcrevo in litteris excertos do Relatório Técnico da Unidade 

Instrutiva desta Corte de Contas:  

3. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DE JUSTIFICATIVA 

Ressaltamos, que o jurisdicionado ao apresentar sua justificativa sobre a impropriedade 

apontada, também o fez sobre as infringências que já foram analisadas no último 

relatório técnico, todavia, considerando a existência de novas informações, entendemos 

ser conveniente sua reanálise. 

3.1 - DE RESPO NSABILIDADE DO SENHOR MILTON BRAZ RODRIGUES 

COIMBRA – SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 

MIRANTE DA SERRA (CPF Nº 820.817.196-49): 

(...) 

3.1.2 – Situação encontrada:  
Infringência ao art. 15, incisos I, II, III, IV e VI da Portaria n. 402/MPS c/c art. 6º, 

inciso VIII da Lei Federal nº 9.717/98. E m razão dos gastos administrativos 

ultrapassarem o percentual máximo 2% para a Taxa de Administração. (item 10.5 do 

relatório preliminar); Razões de justificativa:  

O justificante apresentou a seguinte justificativa: 

Nesta data estamos protocolando um CD com os relatórios que demonstram o total de 

gastos com pessoal vinculado ao RPPS em 2013 para avaliação e reconsideração do 

limite para gastos administrativos, ressaltamos ainda que nossa taxa de administração 

tem normatizada uma taxa adicional de 1,5% sobre as folhas mensais, como já 

explicado anteriormente, e nossos gastos se enquadram com bastante tranquilidade 

dentro do limite. 

Análise das alegações: 

Com base na documentação apresentada sob o Protocolo de nº 11.611/16, elaboramos o 

quadro abaixo, que demonstra o valor a ser considerado como base de cálculo na 

definição do limite com a taxa de administração: 

A - Remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS-Ano 2013 
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Período      Prefeitura     Câmara Fundo Saúde RPPS 

Janeiro    300.274,43   11.391,61    202.695,78   52.141,33 

Fevereiro    276.022,43   10.938,92    205.369,28   56.416,76 

Março    320.342,25   10.980,88    205.369,28   49.381,05 

Abril    309.753,14   11.729,39    205.112,21   47.337,65 

Maio    316.847,74   11.340,16    208.786,43   50.655,48 

Junho    281.004,12   11.340,16    190.603,79   56.587,72 

Julho    282.967,28   12.110,73    199.642,44   56.544,66 

Agosto    283.171,31   12.420,14    193.051,89   59.031,49 

Setembro    271.625,64   11.340,16    181.744,60   55.995,04 

Outubro    269.091,24   11.340,16    197.855,26   62.754,64 

Novembro    275.165,71   12.682,10    187.127,38   69.881,03 

Dezembro    325.021,29   10.990,16    180.595,51   67.851,03 

13º Salário    266.007,85     7.260,29    170.187,84   19.226,85 

Total 3.777.294,43 145.864,86 2.528.141,69 703.804,73 

Total Geral                                                                         7.155.105,71 
Fonte: Resumos das Folhas de pagamento da Prefeitura, Câmara, Fundo Municipal de Saúde e Instituto de 
Previdência de Mirante da Serra do exercício de 2013 (Prot. 11.611/16). 

Todavia, no que se refere ao repasse para cobertura de despesas administrativas que 

seria efetuado pelo Poder Executivo, ressaltamos que o justificante não comprovou que 

o repasse foi efetivamente realizado.  

Dessa forma, considerando que não foi possível comprovar o repasse de 

complementação do Executivo, apresentamos abaixo o cálculo conclusivo sobre o 

cumprimento do limite legal no que se refere às despesas administrativas do Instituto de 

Previdência: 

B – Percentual Aplicado 
Total das despesas administrativas do RPPS/2014           181.598,35 
(-) Repasse do Executivo para custeio administrativo                    - 

Total das despesas administrativas do RPPS/2014 após a dedução           181.598,35 

Percentual (B/A) 100       =     181.598,35 

                                                ------------------- 

                                                7.155.105,71 

 

               2,54% 

Pelo exposto, as despesas administrativas do Instituto de Previdência de Mirante da 

Serra no exercício de 2014, no valor de R$181.598,35, representaram o percentual de 

2,54% do total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao 

RPPS em 2013, portanto, ainda acima do limite legal, razão pela qual entendemos que 

permanece a infringência.  

Encaminhamento:  

Não acatar as justificativas. Manter a infringência. 

3.1.6 – Situação encontrada: Infringência aos artigos 85 e 89 da Lei Federal nº 

4.320/1964. Em razão da diferença entre o montante informado de despesas 

administrativas ao CADPREV e o valor registrado a tal título na Contabilidade (item 

10.6 do relatório preliminar). 

Razões de justificativa:  

O justificante apresentou a seguinte justificativa:  

Temos a informar que o valor da despesa administrativa, no CADPREV está  

desatualizada, e no momento necessitamos de um prazo para atualização, estamos 

adequados nossas atividades administrativas, e faremos a manutenção do CADPREV, 

nossa equipe está se esforçando para resolver os  atrasos, o trabalho apresenta maiores 

dificuldades, salientamos que nesta  data, ainda há débitos em aberto, e só 

encaminhamos a informação via CADPREV, quando a competência está totalmente 

quitada, temos a  convicção de que até 31/12/2016 estaremos em situação regular, o 

conselho  administrativo e financeiro está acompanhando, o prefeito se comprometeu 

reiteradas vezes e vem amortizando o saldo devedor. 
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Análise das alegações:  

Considerando que a divergência apontada não foi regularizada, bem como pelo fato da 

justificativa apresentada não ser suficiente para sanar a inconsistência, entendemos pela 

permanência da infringência.  

Encaminhamento:  

Não acatar as justificativas. Manter a infringência. (sic). (destaques originais). 
 

12. Alfim, sugeriu o julgamento regular com ressalvas das presentes contas, em que pese 

o entendimento pacificado pelo próprio Controle Externo em processos dessa mesma natureza, nos 

quais ocorreram gastos com “despesas administrativas” acima do limite máximo de 2% (dois por 

cento) permitido pela norma de regência que, per si, enseja a rejeição de contas, a teor dos precedentes 

proferidos pela Unidade Técnica nos autos dos Processos ns. 1668/10, 1465/12 e 1374/15, todos desta 

relatoria. 

13.  O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n. 0171/2018-GPGMPC, da 

lavra da e. Procuradora-Geral Yvonete Fontinelle de Melo, dissentindo da manifestação do Corpo 

Técnico opinou pelo julgamento irregular das Contas, alicerçando seu entendimento (fls. 262/270, ID 

604003) o qual faço uso, in casu, da motivação per relationem ou aliunde, para adotá-los e utilizá-los 

como fundamentos para decidir, peço venia para transcrevê-los no que interessa com o fim de 

substanciar o voto, ipsis litteris: 

(...) 

O Corpo Técnico efetuou cálculos e concluiu pelo descumprimento do limite com taxa 

de administração pelo Instituto em inobservância ao disposto na Lei Federal nº. 

9.717/98, e no art. 15 da Portaria nº. 402/MPS e art. 41, § 5º da Orientação Normativa 

MPS/SPS nº 02/2009.  

Os valores informados pelo Instituto de Previdência de Mirante da Serra, conforme 

protocolo 11.611/16, referente às remunerações, proventos e pensões dos servidores 

vinculados ao RPPS, relativos ao exercício anterior (2013), perfez R$7.155.105,71 (sete 

milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e cinco reais e setenta e um centavos), 

portanto, o linde legal de 2% seria R$143.102,12 (cento e quarenta e três mil, cento e 

dois reais e doze centavos).  

Os cálculos, para verificação do limite da taxa de administração, efetuados pela unidade 

técnica, demonstraram que o montante das despesas administrativas no exercício de 

2014 totalizou R$181.598,35 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e oito 

reais e trinta e cinco centavos), que equivale ao percentual de 2,54%. 

O gestor argumentou (Protocolo 11.611/16) que havia previsão de adicional de 1,5% 

sobre a folha mensal, em complemento aos 2% sobre o total de gastos com pessoal do 

exercício anterior. Aduziu que esse adicional de 1,5% seria calculado sobre a 

contribuição patronal e que a esse título teriam sido repassados em 2014 R$100.159,07 

(cem mil, cento e cinquenta e nove reais e sete centavos). Não prosperam tais 

argumentos. Primeiro porque a despeito de a Lei Municipal nº 393/07, com redação 

dada pela Lei 696/14, vigente à época, prever adicional de1,5% a título de cobertura de 

despesas administrativas excedentes, dispunha que o cálculo incidia sobre o PPA 

2014/2016, e, não sobre a folha mensal ou sobre a contribuição patronal.  

Segundo porque os 2% reservados para as despesas administrativos com recursos 

previdenciários calcula-se sobre o somatório das remunerações, proventos e pensões do 

exercício anterior nos termos da Portaria MPS nº. 402/2008, e não sobre gastos com 

pessoal referente ao exercício anterior, como alegado pela a defesa, face a divergência 

de verbas incidentes.  

Terceiro porque, mesmo que houvesse nos autos comprovação de repasse de aporte de 

1,5% sobre a previsão de recurso para complementação das despesas administração de 

administração no PPA, ou ainda sobre todos os projetos e ações destinados ao RPPS, 
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ainda assim, teria havido extrapolação do linde legal com despesas administrativas pelo 

Instituto de Mirante da Serra no exercício de 2014. 

(...) 

Tampouco merece guarida o argumento de repasse do adicional sobre a Contribuição 

Patrona arrecadada em 2014 no valor de R$100.159,07 (cem mil, cento e cinquenta e 

nove reais e sete centavos), posto que não constam nos autos comprovantes da efetiva 

realização desse aporte, seja qual tivesse sido a base de cálculo adotada.   

De igual forma não prosperam as alegações da defesa quanto à utilização de sobras de 

custeio de recursos destinadas à taxa de administração, acumuladas de exercícios 

anteriores para a cobertura do excedente de despesas administrativas realizadas em 

2014. Isso porque, para utilização de sobras de recursos é necessário além de expressa 

previsão legal do percentual da taxa, que haja constituição de reserva com as 

sobras do custeio das despesas de exercício anterior em conta bancária específica 
para a movimentação e controle dos limites de gastos; bem como a contabilização 

dessa reserva nos balanços da entidade, conforme Portaria MPS 509/2013, exigências 

essas que não foram demonstradas pelos responsáveis.  

Desde a Portaria MPAS nº 916/2003, havia o Plano de Contas definido para os RPPS ́s. 

A Portaria MPS 509/2013, que a revogou, determinou, que os RPPS adotassem as 

contas a estes aplicáveis, especificadas no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – 

PCASP e a Portaria STN nº 634/2013 que tornou obrigatório o PCASP para o exercício 

de 2014 para todos os entes da federação.  Portanto, a taxa de administração e eventuais 

sobras de custeio deveriam estar registradas na contabilidade do Instituto.  

Acerca da matéria manifestou-se o Tribunal de Contas do Mato Grosso, em consonância 

com voto proferido pelo Conselheiro Waldir Júlio Teis, nos autos do Processo nº 

17.572- 2/2009, à consulta formulada pelo Fundo Municipal de Previdência Social de 

Comodoro, in litteris:  

Resolução de Consulta. Previdência. RPPS. Despesa administrativa. Portaria MPS n° 

183/2006, de 23/6/2006.  Sobras do custeio das despesas do exercício.  Possibilidade de 

constituição de reserva para o exercício seguinte, observadas as condições.   

1) É possível e legal a utilização das sobras do custeio das despesas administrativas, 

desde que ocorridas a partir da vigência da Portaria MPS nº 183/2006, de 23/6/2006, 

para a constituição de reserva a ser utilizada em exercícios futuros, desde que a lei 

determine expressamente a sua constituição, e, a taxa de administração não seja superior 

a 2%.  

2) Não haverá irregularidade, dessa forma, quando a taxa de administração no exercício 

exceder a 2%, desde que o excesso se refira à reserva constituída a partir da vigência da 

Portaria MPS nº 183/2006, de 23/6/2006. Ora, constado que o excesso apontado pelo 

órgão técnico deste E. Tribunal refere-se à reserva do exercício anterior, e havendo 

previsão legal, não há que falar em irregularidade, até porque, esse valor deverá estar 

contabilizado no ARLP com a contrapartida no PL do fundo, demonstrado no balanço 

patrimonial. 

A Corte de Contas manifestou-se em sede de consulta mediante Parecer Prévio 

nº14/2010, com caráter normativo, no seguinte sentido:   

[...]   

É DE PARECER que se responda na forma consignada nos itens dispostos a seguir:  

[...]   

III – O RPPS poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do 

exercício, cujos valores serão utilizados para fins a que se destina a Taxa de 

Administração, conforme dispõe o artigo 15 em seu inciso III da Portaria nº 402/08 do 

MPS;   

[...]. Nesse sentido, o Acórdão AC1-TC 2208/17, proferido no Processo nº 1569/15, que 

determinou ao responsável pela contabilidade do Instituto, para que procedesse à 

escrituração da “taxa de administração” e eventuais reservas, nos termos da Portaria 

MPS n. 509/2013 e atualizações ,  além da recomposição de recursos previdenciários 
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utilizados indevidamente a título de “taxa de administração” sem respaldo legal, 

consoante as disposições contidas no § 3º do art. 13, da Portaria n. 402/2008 (com a 

redação dada pela  Portaria MPS n. 201/2014) e §4º do art. 41, da Orientação MPS n. 

2/2009. 

Nessa senda, entendo pela manutenção da impropriedade, que inquina as contas, e 

enseja o ressarcimento dos recursos previdenciários utilizados indevidamente no 

montante de R$38.496,23 (dezoito mil, vinte e dois reais e noventa centavos), com 

aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros na forma do §3º do artigo 13 

da Portaria MPAS 402/2008.  

O Ministério da Previdência Social em situações deste jaez tem orientado que os 

recursos gastos indevidamente com taxa de administração devem ser devolvidos a conta 

dos recursos previdenciários pelo executivo municipal. 

Ademais, embora não haja amparo legal para realização de despesas administrativas 

acima dos limites previsto em lei, não há nos autos indícios de que tais despesas não 

tenham caráter público, de forma que tais valores devem ser devolvidos pelo executivo 

municipal. Entrementes deve a gestora ser responsabilizada pela utilização indevida dos 

recursos previdenciários com despesas administrativas do Instituto sem o devido  

respaldo legal, e suas contas julgadas irregulares.  

Neste sentido tem se manifestado a Corte de Contas em reiteradas decisões a exemplo 

dos Acórdãos nº.s 112/11, 636/17 da 1ª Câmara, respectivamente nos processos nº.s  

1664/10 e 4539/12; assim como,  dos Acórdãos  nº.s 106/15, 1418/16 e 153/2017 da 2ª 

Câmara, prolatados respectivamente nos processos  nº.s  1638/11, 1091/14 e 1633/11. 

Nesta linha de entendimento as impropriedades remanescentes, detêm o condão de 

inquinar as contas sob apreciação e ensejam determinações aos responsáveis, visando o 

ressarcimento e prevenção da reincidência, conforme previsto no parágrafo único do 

artigo 25, do Regimento Interno da Corte de Contas. (sic). (destaques originais). 

14. Como se vê, dos fatos narrados pela Unidade Técnica e Ministério Público de 

Contas, as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Milton Braz Rodrigues Coimbra, então 

Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante 

da Serra, gestor o SERRA-PREVI, no exercício de 2014, não foram suficientes para elidir suas 

condutas relativas às impropriedades consignadas no item 9, deste voto, remanescendo a 

impropriedade pertinente: (i) a divergência entre o valor informado ao CADPREV a título de 

“despesas administrativas”, no exercício financeiro de 2013, e o valor registrado na contabilidade, 

Anexo 7, da Lei Federal n. 4.320/64; e (ii) ao gasto com “despesas administrativas” acima do limite 

máximo de 2% (dois por cento) permitido pela norma de regência. Ilegalidade que, per si, enseja a 

rejeição de contas. 

14.1. Reprise-se, por oportuno, que o Corpo Instrutivo apresentou (fls. 252/254, ID 

444537) demonstrativo, transcrito no item 11 deste voto, inferindo que as “despesas administrativas” 

ultrapassaram o limite máximo de 2% (dois por cento) permitido pela norma de regência e, por 

desatenção, opinou pela regularidade, com ressalvas, das contas. Digo desatenção, por constatar que é 

entendimento consolidado da Unidade Técnica que o descumprimento em testilha, per si, enseja a 

rejeição de contas, a teor dos precedentes proferidos nos autos dos Processos ns. 1668/10, 1465/12 e 

1374/15, todos desta relatoria. 

15. In casu, induvidosamente, está caracterizado o gasto, no montante de R$181.598,35 

(cento e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), extrapolando em 

R$38.496,23 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos), o teto de 

R$143.102,12 (cento e quarenta e três mil, cento e dois reais e doze centavos), permitido pela norma 

de regência, demonstrando a utilização indevida dos recursos previdenciários, conduta extremamente 
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grave e censurável com o condão de macular as contas, resultando no julgamento pela sua 

irregularidade e, na consequente aplicação de penalidade pecuniária ao Sr. Milton Braz Rodrigues 

Coimbra, gestor do Instituto de Previdência, no exercício financeiro sub examine. 

15.1. O feito em questão, reprise-se, guarda harmonia com as reiteradas decisões desta 

Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos ns. 68/14, 295/15 e AC1-TC 01873/17, proferidos por esta 

relatoria nos autos dos processos ns. 1668/2010, 1465/2012 e 1374/2015, respectivamente, que tratam, 

também, de Prestação de Contas de Instituto de Previdência de Servidores Municipais. 

16.           Consoante assinalado na parte inaugural do Relatório, no exercício em exame o 

Instituto de Previdência Municipal de Mirante da Serra não sofreu Inspeção ou Auditoria, limitando-se 

à apreciação das peças contábeis que compõem a prestação de contas, o que não impede a apuração 

opportuno tempore, de eventual irregularidade que venha a ser noticiada. 

17. Constam nos autos (fls. 154/167, ID 174743), o Relatório Anual de Controle Interno, 

Certificado e Parecer de Auditoria opinando pela Regularidade das Contas, assim como 

Pronunciamento da Autoridade Superior atestando conhecimento das conclusões contidas no Relatório 

do Controle Interno. 

18. De tudo que consta dos autos, verifica-se que a gestão dos recursos oriundos do 

Orçamento do Município de Mirante da Serra, consignados ao Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município incorreu em falha de natureza grave, com o condão de comprometer 

a gestão no exercício de 2014, apontada nos relatórios técnicos e Parecer ministerial carreados aos 

autos, o que de, per si, permite concluir pela irregularidade destas contas, como bem assentou o 

Parquet de Contas, posicionamento que adoto, inclusive como fundamento de decidir. 
 

 

VOTO DO CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES 

6. Como relatado, trata-se de análise da Prestação de Contas do Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, referente ao exercício financeiro de 

2014, de responsabilidade de Milton Braz Rodrigues Coimbra, CPF n. 820.817.196-49, então 

Superintendente do Instituto, responsável pela Gestão, no exercício de 2014. 

7. Impende registrar, que os atos de gestão praticados no exercício  

sub examine não foram objeto de auditoria por não constar da programação estabelecida por esta Corte 

de Contas, de modo que a análise baseia-se nas demonstrações contábeis exigidas pela Lei Federal  

n. 4.320/64 e no Relatório de Auditoria encaminhado pela Controladoria Geral do Município,  

(ID 145160). Contudo, é importante frisar que nada obsta a apuração, no futuro, de eventual 

irregularidade que venha a ser noticiada, relativa a fato não enfrentado na análise das presentes contas. 

Da execução orçamentária, financeira e patrimonial 

8. O Corpo Técnico analisou os Demonstrativos Contábeis encaminhados a esta Corte 

de Contas, peço venia para transcrever a análise técnica com o fim de substanciar o voto, ipsis litteris: 

3 - Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Econômica 

3.1- Do Orçamento 

O Orçamento Fiscal do Instituto de Previdência de Mirante da Serra para o exercício de 

2014 foi aprovado pela Lei Municipal nº 659, de 07 de dezembro de 2013, estimando a 
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Receita e fixando a Despesa no valor de R$2.211.532,01 (dois milhões, duzentos e onze 

mil, quinhentos e trinta e dois reais e um centavo). 

3.2 - Execução Orçamentária 

3.2.1 - Receita Arrecadada 

A receita efetivamente arrecadada no montante de R$2.407.165,96 (dois milhões, 

quatrocentos e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), em 

confronto com a receita prevista no montante de R$2.211.532,01 (dois milhões,  

duzentos e  onze mil, quinhentos e trinta e dois reais e um centavo) resulta em excesso 

de  arrecadação de R$ 195.633,95 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e  trinta e três 

reais  e noventa e cinco centavos), representando 8,85% do inicialmente previsto. 

3.3 - Receita Arrecadada Total 

As Receitas por Fontes e a participação absoluta e relativa de cada uma delas no 

montante da Receita Arrecadada, são assim demonstradas: 
RECEITA POR FONTES 2014 

 

 

Valor (R$) % 

Receitas Correntes   

Receitas de Contribuições 1.787.841,97 74,27 

Receita Patrimonial 601.506,29 24,99 

Outras Receitas Correntes 17.817,70 0,74 

Receitas de Capital   

Amortização de Empréstimos   

Interferências Ativas   

Receitas Correntes Intraorçamentárias   

RECEITA ARREC. TOTAL 2.407.165,96    100,00 

 Fonte: Anexo 12 – balanço orçamentário (pág. 50/51 dos autos). 
Analisando o quadro supra, percebe-se que a principal fonte de receitas refere-se às 

Receitas de Contribuições no montante de R$1.787.841,97 (um milhão, setecentos e 

oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e um real e noventa e sete centavos) 

representando 74,27% do total de receitas arrecadadas no período.  

A Receita Patrimonial no valor de R$ 601.506,29 (seiscentos e um mil, quinhentos e 

seis reais e vinte e nove centavos) representa 24,99 %. E as receitas correntes no 

montante de 17.817,70 (dezessete mil oitocentos e dezessete reais e setenta centavos) 

representando 0,74% do total das receitas arrecadadas no período. 

3.4 - Créditos Orçamentários e Adicionais 

Os créditos autorizados no exercício podem ser assim demonstrados: 
ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO INICIAL VALORES (R$) 

Dotação Inicial                           2.211.532,01 

1.532,01 
 

(+) Créditos Suplementares                            327.900,00 

(+) Créditos Especiais                                       0,00 

(+) Créditos Extraordinários                                       0,00 

(-) Anulação de Dotações                            327.900,00 

(=) Autorização Final de Despesa                         2.211.532,01 

(-) Despesa Empenhada                        1.090.472,32 

(=) Saldo de Dotação                       1.121.059,69 

Fonte: Anexo 11 anexo 12 balanço orçamentário (49/53 dos autos); e Anexo TC-18 – Quadro Demonstrativo 
das alterações Orçamentárias (pás.105). 

Conforme se verifica no anexo TC-18 – Quadro das Alterações Orçamentárias, os 

créditos Suplementares no período somaram R$ 327.900,00 (trezentos e vinte e sete mil, 

e novecentos reais). Contudo, ocorreram anulações de dotações no mesmo montante, 

dessa forma, a despesa final autorizada consistiu em R$2.211.532,01 (dois milhões, 

duzentos e onze mil, quinhentos e trinta e dois reais e um centavo), no mesmo valor da 

dotação inicial.  

A despesa empenhada no período somou R$1.090.472,32 (um milhão, noventa mil, 

quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), portanto, em 31.12.2014 o 
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Instituto de previdência Social de Mirante da Serra apresentou saldo de dotação no valor 

de R$1.121.059,69 (um milhão, cento e vinte um mil, cinquenta e nove reais e sessenta 

e nove centavos). 

3.5 - Despesa Realizada 

A Despesa Realizada consistiu em R$1.090.472,32 (quatro milhões, seiscentos e 

noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), 

equivalente ao percentual de 20,42% da Despesa inicialmente Orçada. 

3.6 - Despesa por Categoria Econômica 

As despesas por Categorias Econômicas são assim demonstradas: 
DESPESA 2014 

 

 

Valor (R$)          % 

DESPESA CORRENTE                   1.090.472,32  

- Pessoal e Encargos Sociais                      997.612,89       91,48 

-Outras Despesas Correntes                        92.859,43         8,52 

DESPESA DE CAPITAL   

-Investimentos   

TOTAL 1.090.472,32     100,00 

Fonte: Anexo l - Despesa Segundo as Categorias Econômicas (págs. 32). 

Observa-se que as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais absorveram 91,48 % do 

total da Despesa Realizada e as Despesas Correntes representaram 8,52% do montante 

das despesas do período. 

4 - Dos Balanços 

Ressalta-se que os demonstrativos contábeis exigidos pela Portaria MPS  916/2003, com 

alterações promovidas pela Portaria MPS 95, de 6.3.2007, são os mesmos exigidos pela 

Lei 4.320/1964. Entretanto, as demonstrações contábeis das entidades do setor público 

fora m modificadas pela Portaria nº 438/2012-STN. 

4.1 - Balanço Orçamentário 

O Balanço Orçamentário, de acordo com as alterações advindas da Portaria nº 438/2012 

- STN, apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, 

especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita 

realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica 

e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada 

para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o 

saldo da dotação.  

O Balanço Orçamentário, às fls. 50/53, contém os itens acima especificados, entretanto, 

os valores relativos à receita orçada e a dotação inicial da despesa fixada não condizem 

com o demonstrado nos demais relatórios da Receita e da Despesa, portanto, houve 

infringência aos artigos 85 e 101 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c o teor da Portaria 

nº 438/2012-STN.  
Contudo, dos dados relativos à receita e despesa informados nesta prestação de contas, 

verifica-se que a receita prevista no orçamento foi de R$2.211.532,01.  

O confronto entre a receita inicialmente prevista e a receita arrecadada demonstra 

excesso de arrecadação no montante de R$195.633,95 (cento e noventa e cinco mil, 

seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos).  

A receita arrecadada de R$2.407.165,96, em confronto com a despesa realizada no valor 

de R$1.090.472,32 demonstra um superávit no resultado orçamentário de 

R$1.316.693,64 que representa 54,70% do total de receita arrecadada.  

Não se pode esquecer que a obtenção de superávit de execução orçamentária (poupança 

dos servidores) é fundamental do ponto de vista atuarial, pois somente com a 

capitalização do RPPS serão assegurados os pagamentos de benefícios previdenciários 

futuros. Por isso, os gestores do RPPS devem estabelecer e perseguir incansavelmente 

metas de superávits na execução do orçamento compatíveis com as futuras necessidades 

de fluxos de caixa do RPPS. 
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4.2 - Balanço Financeiro 

O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os 

recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os 

saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o 

exercício seguinte.  

Assim o Balanço Financeiro - de acordo com as alterações advindas da Portaria nº 

438/2012-STN - é um quadro com duas seções: ingressos (Receitas Orçamentárias e 

Recebimentos Extra orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos 

Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do 

exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte 

na coluna dos dispêndios.  

O Balanço Financeiro, às pág. 55, não contém os itens acima especificados, pois sua 

estrutura ainda está conforme a Lei nº 4.320/64. Contudo, a determinação deste Tribunal 

de Contas aos Poderes e Órgãos estaduais e municipais do Estado de Rondônia, 

conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 30/TCE/RO-2012, é de que a partir do 

exercício de 2013 seria obrigatória a adoção do Plano de Contas e das   

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e dos Procedimentos contábeis 

Patrimoniais e específicos a que se referem as Portarias da Secretaria do Tesouro 

Nacional.   

Portanto, diante da ausência do Balanço Financeiro do Instituto de Previdência de 

Mirante da Serra de acordo com as alterações advindas da Portaria nº 438/2012 - STN, 

houve infringência ao artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c o teor da Portaria nº 

438/2012 - STN e Inciso I do artigo 1º da Instrução Normativa nº 30/TCE/RO-

2012. 

4.2.1 — Variação do Saldo Patrimonial Financeiro 

ELEMENTOS 
No Início 

2014 (RS) 

No Fim 

2014 (R$) 

VARIAÇÕES 

(RS) 

Ativo Financeiro               5.867.103,20              7.181.346,84                        1.314.243,64 

Passivo Financeiro   0,00                            0,00                                       0,00 

Saldo Patrimonial 

Financeiro 

        (S)5.867.103,20 

 

5.867.103,20 

 

        (S)7.181.346,84                         1.314.243,64 

Legenda: S = Superávit. 

    Fonte: Anexo 14 Balanço Patrimonial (págs. 52) 

O confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro do exercício encerrado 

demonstra um superávit financeiro de R$7.181.346,84 (sete milhões cento e oitenta e 

um mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).  
Em relação ao exercício anterior, o saldo financeiro aumentou em R$1.314.243,64 (um 

milhão, trezentos e quatorze mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro 

centavos), demonstrando um aumento do superávit de igual valor. 

4.3 - Balanço Patrimonial 

O Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64 - com as modificações 

advindas da Portaria nº 438/2012-STN - às fls. 85/88, expressa qualitativa e 

quantitativamente o Patrimônio da Entidade, demonstrando a situação dos bens, direitos 

e obrigações da seguinte forma:  

Ativo Circulante (Disponível, Vinculado, Realizável).............................R$7.181.346,84 

(-) Passivo Circulante ( Depósitos, Convênios, Diversos)....................................R$  0,00 

(=) Situação Financeira Líquida 

Positiva...............................................R$7.181.346,84 A operação acima revela que a 

entidade dispõe de R$7.181.346,84 (sete milhões cento e oitenta e um mil, trezentos e 

quarenta e seis reais e oitenta e quatro  centavos) somente de ativo circulante, pois o 

passivo circulante não houve  movimento, resultando em uma situação financeira 

positiva de R$7.181.346,84.  

O coeficiente econômico-financeiro da entidade, em 31.12.2014, apresenta o seguinte 

resultado:  
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Passivo Total .............................................................R$5.545.244,83  

--------------------------------------------------------------------------------------  x 100 = 76,94 

%  

Ativo Total ................................................................R$7.207.068,74  

O índice acima demonstra que as obrigações do Instituto representam 76,94% do 

Patrimônio ou Ativo Real. 

4.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais 

A Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, às 

pág. 59/60 (de acordo com as alterações advindas da Portaria nº 438/2012-STN) tem por 

objetivo evidenciar as alterações verificadas no Patrimônio, resultantes ou 

independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do 

exercício.  

O reflexo do Resultado Patrimonial do exercício na situação líquida inicial resultou no 

Saldo Patrimonial a seguir demonstrado:  

Patrimônio Líquido do ano anterior *                                                       R$    363.378,29  

(+) Superávit Patrimonial do Exercício                                                     R$1.295.995,62  

(+) Ajustes de Exercícios Anteriores                                                         R$       2.450,00  

(=) Patrimônio Líquido em 31/12/2014                                                     R$1.661.823,91  
*  Balanço Patrimonial pág.57 /58.  

O Saldo Patrimonial (Patrimônio Líquido) do exercício anterior, no valor de R$  

363.378,29, somado ao Resultado Patrimonial do exercício atual (SUPERÁVIT), no  

valor de R$1.295.995,62 e o Ajuste de exercícios Anteriores no valor de R$2.450,00,  

consigna o novo Saldo Patrimonial (Patrimônio Líquido), no total de R$1.661.823,91 

(um  milhão seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa 

e um centavos), cujo montante concilia com o demonstrado no Balanço Patrimonial às  

pág. 57. 

5 - Dívida Fundada 

A Dívida Fundada, que compreende de financiamentos o u empréstimos e representam 

compromissos assumidos em um exercício para resgate em exercícios subsequentes. No 

Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada também é apresentada a movimentação 

das Provisões Matemáticas Previdenciárias, haja vista que são compromissos futuros, 

cujo saldo é registrado no passivo permanente no Balanço Patrimonial.  

Apesar de o Balanço Patrimonial, às pág. 57, tenha apresentado Provisões a longo prazo 

no montante de R$5.545.244,83 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, 

duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), esse valor não consta no 

Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada (pág. 62), que foi apresentado sem 

movimento. Dessa forma, houve infringência aos artigos 85; 98; e 101 da Lei 

Federal nº 4. 320/64. 

6 - Dívida Flutuante 

A Dívida Flutuante (Anexo 17, às pág. 64), que compreende as obrigações decorrentes 

de restituições, depósitos, serviço da dívida a pagar, Restos a Pagar e outras dívidas de 

curto prazo, bem como a operação de créditos por antecipação da receita, no exercício 

em análise apresentou saldo zero. 

7 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a Demonstração dos 

Fluxos de Caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, 

pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do 

setor público. 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa pode ser elaborada pelo método direto ou indireto 

e deve evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, com ênfase 

nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.  

O demonstrativo apresentado às fls. 66 foi elaborado pelo método direto e contém os 

fluxos de caixa das operações, dos investimentos e dos financiamentos, em 

conformidade com o prescrito na Portaria nº 438 da STN (padronizado no Volume V do 
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Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela Portaria STN nº 

437/2012 5ª ed.), cujas principais informações transcreveremos a seguir: 

Demonstração dos Fluxos de Caixa  

Fluxo de caixa das atividade das operações (1)                                        Exercício 

atual  

Ingressos                2.407.165,96  

Desembolsos                            1.090.472,32  

Fluxo de caixa líquido das atividades de operações           1.316.693,64  

Fluxo de caixa das atividades da atividade de investimento (2)  

Ingressos                0,00  

Desembolsos              0,00  

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos         0,00 

Fluxo de caixa das atividades da atividade de financiamento (3)  

Ingressos                0,00  

Desembolsos                      2.450,00  

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos               -2.450,00  

Apuração do fluxo de caixa do período   

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa (1+2+3)          1.314.243,64  

Caixa e equivalente de caixa inicial            5.867.103,20  

Caixa e equivalente de caixa final             7.181.346,84  
Fonte: Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (pág. 66).  

Examinando a Demonstração apresentada, verifica-se que o Instituto de Previdência de 

Mirante da Serra no decorrer do exercício de 2014 apresentou geração líquida de caixa e 

equivalentes de caixa no montante de R$1.314.243,64 (um milhão, trezentos quatorze 

mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos). 

8 - Da Avaliação Atuarial 

8.1. — Das Reservas Técnica e Matemática 

Para se encontrar o montante que a Entidade deverá possuir a determinada quantidade 

de anos futuros, capaz de cobrir suficientemente o número de benefícios, principalmente 

de aposentadorias de seus segurados, faz-se necessário o implemento da AVALIAÇÃO 

ATUARIAL.  

A Avaliação Atuarial consiste em cálculos matemáticos e estatísticos, realizados 

anualmente por profissionais especializados na técnica Atuarial e legalmente 

habilitados, ou entidade legalmente habilitada, consoante o inciso I, do artigo 1º da Lei 

Federal nº. 9.717/98 c/c artigo 4º da Portaria MPAS nº. 4.992/99, cuja finalidade é a 

organização e revisão do plano de custeio e benefícios, de modo a garantir o seu 

equilíbrio financeiro e atuarial.  

Após o levantamento da situação atuarial, a contabilidade deverá efetuar a escrituração 

contábil do valor pertinente a o compromisso de cobertura de benefícios ao longo dos 

anos, sempre deduzindo os recursos que já possui em depósito para esta finalidade, e 

apresentá-lo no Balanço Patrimonial. 

É importante ressaltar que o registro da atualização da provisão matemática 

previdenciária será feito por meio dos valores já provisionados. Se a necessidade de 

provisão for maior do que o valor anteriormente registrado, deve ser provisionado seu 

complemento. Se a necessidade de provisão for menor do que o valor anteriormente 

provisionado deverá ser feito sua reversão. Com base nos dados apurados pela nova 

avaliação atuarial, o registro será atualizado para então evidenciar a nova citação 

atuarial do RPPS. 

Entretanto, compulsando os presentes autos observa-se que o Instituto de Previdência de 

Mirante da Serra não enviou a Avaliação Atuarial relativa ao exercício de 2014, a qual 

deverá ser elaborada todos os anos, tal situação configura infringência ao art. 1º da Lei 

Federal nº 9.717/98 c/c o inciso I do art. 2º da Portaria MPAS nº. 4. 992/99. 8.2 - Da 

Taxa de Administração.  
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A Lei nº 9.717/98 que estabelece as regras gerais para a organização e o funcionamento 

dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos, dispõe, ao tratar 

do uso de seus recursos, que estes deverão ser utilizados apenas para o pagamento dos 

benefícios previdenciários e das despesas administrativas vinculadas a sua  atividade,  

in verbis:  

Art. 1º [...] 

III – as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciários [...] somente 

poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos 

regimes, ressalvadas as despesas administrativas estabelecidas no art. 6º, inciso VIII, 

desta Lei, observado os limites de gastos estabelecidos em parâmetros gerais  

(Grifou-se).  

Ratificando esse posicionamento, a Portaria do Ministério da Previdência Social nº 

402/08, regulamentando as disposições gerais insculpidas na Lei nº 9.717/98, prevê no 

Parágrafo Único, do artigo 13 que:  

Art. 13 [...]   

Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo serão utilizados apenas para o 

pagamento de benefícios previdenciários e para a Taxa de Administração do 

respectivo regime conforme critérios estabelecidos no art. 15 (Grifamos).  

Ou seja, os recursos auferidos pelos Institutos de Previdência são vinculados apenas ao 

pagamento de benefícios previdenciários e às despesas administrativas relacionadas 

diretamente com o desempenho de suas atividades, portanto, a utilização desses em 

atividades diversas configura afronta aos dispositivos menciona dos.  

No que diz respeito à aplicação de parcela dos recursos com despesas administrativas a 

que fazem referência os dispositivos citados, essas correspondem à taxa de 

administração, que segundo definições contidas no inciso VIII, artigo 6º da Lei nº 

9.717/98 deverá ser definida conforme parâmetros gerais, como se pode comprovar na 

transcrição abaixo: Art. 6º [...]   

VIII – estabelecimento de limites para a taxa de administração, conforme parâmetros 

gerais.  

Ao regulamentar as disposições gerais da Lei nº 9.717/98, o artigo 15 da Portaria 

MPAS nº 402/08 define critérios a serem observados pelos gestores para sua 

constituição, entre os quais se destaca sua criação por meio de lei e o percentual 

máximo de 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados 

vinculados ao RPPS, relativos ao exercício anterior. Segue a íntegra do dispositivo:  

Art. 15. Para 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 (Grifou-se).  

Ademais, frise-se que o § 4º do artigo 15, da Portaria MPAS nº 402/08 por disposições 

expressas define que o descumpri mento dos critérios fixados nesse artigo, que 

determina sua criação por lei e o percentual máximo de gastos de 2% para a Taxa de  

Administração, caracterizará utilização indevida dos recursos previdenciários e exigirá o 

ressarcimento dos valores correspondentes.  

Entretanto, como a Instrução Normativa nº 13/2004-TCE-RO, em seu artigo 15, não 

solicita o encaminhamento de documentos que subsidiem esse controle, tais como:  

demonstrativo dos gastos com remuneração, proventos e pensões dos segurados 

vinculados ao Fundo de Previdência no ano anterior, logo, se torna inviabilizada a 

aferição do cumprimento do citado no instrumento legal.   

Contudo, com base nas informações encaminhadas pelo  Instituto de  Previdência  de  

Mirante  da  Serra ao  Ministério  da  Previdência  Social  

(http://www1.previdencia.gov.br/sps/app/dempre/default.asp), e ao CADPREV, Sistema 

de Informações  dos  regimes  Públicos  de  Previdência  Social  ( 

http://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/faces/pages/modulos/dipr/consultarDemonstr

at ivos.xhtml)  que evidencia m o comportamento das despesas administrativas do 
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referido  Fundo em relação ao valor da remuneração dos servidores ativos, inativos e 

pensionistas dos segurados vinculados ao RPPS extraiu-se os dados a seguir: 

8.2.1 - Demonstrativo Previdenciário do Regime Próprio 
MÊS VALORES (R$) 

 

 

A - BASE DE CÁLCULO - 

PROVENTOS E PENSÕES 

VINCULADOS AO RPPS/2013 (R$) 

B - DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS/2014 

INFORMADAS AO MPS (R$) 

Janeiro 367.968,29 8.007,40 

Fevereiro                                                       373.526,26 

. 

526,26 
 

. 

526,26 
 

7.511,04 

Março 391.822,98 16.748,50 

Abril 384.361,36 1.439,94 

Maio 399.747,04 16.587,58 

Junho 382.908,47 25.093,68 

Julho                                                       406.922,71 

22,71 
 

22,71 

 

19.263,11 

Agosto 370.122,24 8.874,03 

Setembro 388.234,78 16.150,43 

Outubro 357.666,09 10.374,63 

Novembro 371.787,48 - 

Dezembro 750.458,45 - 

TOTAL 4.945.526,15 127.050,34 
% APLICADO (TOTAL B/A) * 100 2,57% 

Fonte: Demonstrativo Previdenciário         do         Regime         Próprio         constante do endereço eletrônico 

<http://wwwl.previdencia.gov.br/sps/app/dempre/default.asp>. Acesso em 22.02.2016. 
Os dados do quadro revelam que as despesas administrativas do Instituto de Previdência 

de Mirante da Serra relativas ao exercício de 2014, conforme informações extraídas da 

página eletrônica do Ministério da Previdência Social – MPS e CADPREV, Sistema de 

Informações dos regimes Públicos de Previdência Social, foram da ordem de  

R$127.050,34 (cento e vinte e sete mil, cinquenta reais e trinta e quatro centavos),  

representando o percentual de 2,57% do total de proventos e pensões dos servidores  

vinculados ao RPPS de R$ 4.945.526,15 ( quatro milhões,  novecentos e  quarenta e  

cinco mil,  quinhentos e vinte e  seis reais e  quinze centavos), portanto Infringindo o 

prescrito no  art. 15, incisos I, II, III, IV e VI da Portaria n. 402/MPS c/c art. 6º, 

inciso VIII da Lei  Federal nº 9.717/98.  
Ressaltamos que de acordo com o anexo 7 da Lei Federal 4.320/64 (às pág. 40 dos 

autos), no exercício de 2014 o valor despendido foi de R$198.727,77  cento e  noventa e  

oito mil,  setecentos e vinte e sete reais e  setenta e  sete centavos) em despesas  

administrativas (Manutenção do IPMVP), que representa 4,02% do total da 

remuneração  (base de cálculo) dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos 

segurados do Instituto,  significando dizer que, mesmo considerando os dados 

registrados na contabilidade do  Instituto, ainda assim as despesas administrativas de 

201 4 extrapolaram o limite legal  destinado para esse fim.  

Além do exposto, registramos a diferença de R$71.677,43 (setenta e um mil, seiscentos 

e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) entre o montante de R$127.050,34 

(cento e vinte e sete mil, cinquenta reais e trinta e quatro centavos) informado ao 

CADPREV e o valor de R$ 198.727,77 (cento e noventa e oito mil, setecentos e vinte e 

sete reais e setenta e sete centavos) registrado no anexo 7 da Lei 4.320/64 (pág. 40), o 

que se configura no descumprimento do art. 85 e 89 da Lei Federal 4.320/64. 

9 - Controle Interno 

Foram apresentados o relatório e o certificado de auditoria, com parecer do dirigente do 

órgão de Controle Interno sobre as Contas Anuais (pág. 153 /167), cumprindo-se o 

disposto nos incisos III e IV do artigo 9º da Lei Complementar Estadual nº 154/96 c/c 

os incisos III e IV do artigo 15 da Resolução Administrativa nº 005/TCER-96 – 

Regimento Interno do TCE - RO e art. 6º da Instrução Normativa nº 007/TCER-2002; e 

ao teor da Súmula nº 004/2010-CER.  
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No tocante ao teor do Relatório encartado às pág. 155/167, verificamos, que o então 

Controlador – senhor Jasiel Oliveira da Silva - após a análise das peças constantes da 

Prestação de Contas da entidade referente ao exercício de 2014, opinou pela 

regularidade das contas, por não terem sido evidenciadas impropriedades ou 

irregularidades que comprometessem a probidade do Ordenador de Despesas e demais 

responsáveis.   

De igual modo, tanto o Certificado quanto o Parecer de Auditoria carreados, 

respectivamente, às pág. 165/166, consignam que nos exames efetuados pelo órgão de 

Controle Interno nas peças da Prestação de Contas, não foram evidenciadas 

impropriedades capazes de comprometer a probidade do Ordenador de Despesas, e, por 

conseguinte, emitem pronunciamento pela regularidade das contas do exercício em 

exame.   

Carreado à pág. 167, encontra-se o documento contendo o Pronuncia mento da 

Autoridade Superior, no qual o senhor Milton Braz Rodrigues Coimbra – 

Superintendente atesta ter ciência sobre do teor do Relatório do Controle Interno sobre 

as contas de 2014.  Contudo, recomenda-se aos responsáveis pelo Controle Interno 

que inclua nos relatórios do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Municipais de Mirante da Serra análises referentes ao desempenho dos 

investimentos financeiros do referido Instituto, assim como a evolução e das 

provisões matemáticas e o comportamento das despesas administrativas. (sic). 

(destaques originais). 

Das Irregularidades Remanescentes - Considerações Finais 

9. A Unidade Técnica, após análise da defesa apresentada pelo jurisdicionado, concluiu 

(ID 444537) pela manutenção: (i) da divergência entre o valor informado ao CADPREV a título de 

“despesas administrativas”, no exercício financeiro de 2013, e o valor registrado na contabilidade, 

Anexo 7, da Lei Federal n. 4.320/64; e (ii) do gasto com “despesas administrativas” acima do limite 

máximo de 2% (dois por cento) permitido pela norma de regência; de responsabilidade do Sr. Milton 

Braz Rodrigues Coimbra, então Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos do Município de Mirante da Serra. 

10.  Com o escopo de evitar a desnecessária e tautológica repetição de fundamentos já 

expostos, em prestígio aos princípios da eficiência e da economicidade, valho-me da técnica da 

motivação aliunde ou per relationem, a qual encontra guarida tanto em sede doutrinária quanto 

jurisprudencial. 

11.  Dessa forma, transcrevo in litteris excertos do Relatório Técnico da Unidade 

Instrutiva desta Corte de Contas:  

3. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DE JUSTIFICATIVA 

Ressaltamos, que o jurisdicionado ao apresentar sua justificativa sobre a impropriedade 

apontada, também o fez sobre as infringências que já foram analisadas no último 

relatório técnico, todavia, considerando a existência de novas informações, entendemos 

ser conveniente sua reanálise. 

3.1 - DE RESPO NSABILIDADE DO SENHOR MILTON BRAZ RODRIGUES 

COIMBRA – SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 

MIRANTE DA SERRA (CPF Nº 820.817.196-49): 

(...) 

3.1.2 – Situação encontrada:  
Infringência ao art. 15, incisos I, II, III, IV e VI da Portaria n. 402/MPS c/c art. 6º, 

inciso VIII da Lei Federal nº 9.717/98. E m razão dos gastos administrativos 

ultrapassarem o percentual máximo 2% para a Taxa de Administração. (item 10.5 do 

relatório preliminar); Razões de justificativa:  
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O justificante apresentou a seguinte justificativa: 

Nesta data estamos protocolando um CD com os relatórios que demonstram o total de 

gastos com pessoal vinculado ao RPPS em 2013 para avaliação e reconsideração do 

limite para gastos administrativos, ressaltamos ainda que nossa taxa de administração 

tem normatizada uma taxa adicional de 1,5% sobre as folhas mensais, como já 

explicado anteriormente, e nossos gastos se enquadram com bastante tranquilidade 

dentro do limite. 

Análise das alegações: 

Com base na documentação apresentada sob o Protocolo de nº 11.611/16, elaboramos o 

quadro abaixo, que demonstra o valor a ser considerado como base de cálculo na 

definição do limite com a taxa de administração: 
A - Remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS-Ano 2013 

Período      Prefeitura     Câmara Fundo Saúde RPPS 

Janeiro    300.274,43   11.391,61    202.695,78   52.141,33 

Fevereiro    276.022,43   10.938,92    205.369,28   56.416,76 

Março    320.342,25   10.980,88    205.369,28   49.381,05 

Abril    309.753,14   11.729,39    205.112,21   47.337,65 

Maio    316.847,74   11.340,16    208.786,43   50.655,48 

Junho    281.004,12   11.340,16    190.603,79   56.587,72 

Julho    282.967,28   12.110,73    199.642,44   56.544,66 

Agosto    283.171,31   12.420,14    193.051,89   59.031,49 

Setembro    271.625,64   11.340,16    181.744,60   55.995,04 

Outubro    269.091,24   11.340,16    197.855,26   62.754,64 

Novembro    275.165,71   12.682,10    187.127,38   69.881,03 

Dezembro    325.021,29   10.990,16    180.595,51   67.851,03 

13º Salário    266.007,85     7.260,29    170.187,84   19.226,85 

Total 3.777.294,43 145.864,86 2.528.141,69 703.804,73 

Total Geral                                                                         7.155.105,71 
Fonte: Resumos das Folhas de pagamento da Prefeitura, Câmara, Fundo Municipal de Saúde e Instituto de 

Previdência de Mirante da Serra do exercício de 2013 (Prot. 11.611/16). 

Todavia, no que se refere ao repasse para cobertura de despesas administrativas que 

seria efetuado pelo Poder Executivo, ressaltamos que o justificante não comprovou que 

o repasse foi efetivamente realizado.  

Dessa forma, considerando que não foi possível comprovar o repasse de 

complementação do Executivo, apresentamos abaixo o cálculo conclusivo sobre o 

cumprimento do limite legal no que se refere às despesas administrativas do Instituto de 

Previdência: 

B – Percentual Aplicado 
Total das despesas administrativas do RPPS/2014           181.598,35 
(-) Repasse do Executivo para custeio administrativo                    - 

Total das despesas administrativas do RPPS/2014 após a dedução           181.598,35 

Percentual (B/A) 100       =     181.598,35 

                                                ------------------- 

                                                7.155.105,71 

 

               2,54% 

Pelo exposto, as despesas administrativas do Instituto de Previdência de Mirante da 

Serra no exercício de 2014, no valor de R$181.598,35, representaram o percentual de 

2,54% do total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao 

RPPS em 2013, portanto, ainda acima do limite legal, razão pela qual entendemos que 

permanece a infringência.  

Encaminhamento:  

Não acatar as justificativas. Manter a infringência. 

3.1.6 – Situação encontrada: Infringência aos artigos 85 e 89 da Lei Federal nº 

4.320/1964. Em razão da diferença entre o montante informado de despesas 
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administrativas ao CADPREV e o valor registrado a tal título na Contabilidade (item 

10.6 do relatório preliminar). 

Razões de justificativa:  

O justificante apresentou a seguinte justificativa:  

Temos a informar que o valor da despesa administrativa, no CADPREV está  

desatualizada, e no momento necessitamos de um prazo para atualização, estamos 

adequados nossas atividades administrativas, e faremos a manutenção do CADPREV, 

nossa equipe está se esforçando para resolver os  atrasos, o trabalho apresenta maiores 

dificuldades, salientamos que nesta  data, ainda há débitos em aberto, e só 

encaminhamos a informação via CADPREV, quando a competência está totalmente 

quitada, temos a  convicção de que até 31/12/2016 estaremos em situação regular, o 

conselho  administrativo e financeiro está acompanhando, o prefeito se comprometeu 

reiteradas vezes e vem amortizando o saldo devedor. 

Análise das alegações:  

Considerando que a divergência apontada não foi regularizada, bem como pelo fato da 

justificativa apresentada não ser suficiente para sanar a inconsistência, entendemos pela 

permanência da infringência.  

Encaminhamento:  

Não acatar as justificativas. Manter a infringência. (sic). (destaques originais). 
 

12. Alfim, sugeriu o julgamento regular com ressalvas das presentes contas, em que pese 

o entendimento pacificado pelo próprio Controle Externo em processos dessa mesma natureza, nos 

quais ocorreram gastos com “despesas administrativas” acima do limite máximo de 2% (dois por 

cento) permitido pela norma de regência que, per si, enseja a rejeição de contas, a teor dos precedentes 

proferidos pela Unidade Técnica nos autos dos Processos ns. 1668/10, 1465/12 e 1374/15, todos desta 

relatoria. 

13.  O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n. 0171/2018-GPGMPC, da 

lavra da e. Procuradora-Geral Yvonete Fontinelle de Melo, dissentindo da manifestação do Corpo 

Técnico opinou pelo julgamento irregular das Contas, alicerçando seu entendimento (fls. 262/270, ID 

604003) o qual faço uso, in casu, da motivação per relationem ou aliunde, para adotá-los e utilizá-los 

como fundamentos para decidir, peço venia para transcrevê-los no que interessa com o fim de 

substanciar o voto, ipsis litteris: 

(...) 

O Corpo Técnico efetuou cálculos e concluiu pelo descumprimento do limite com taxa 

de administração pelo Instituto em inobservância ao disposto na Lei Federal nº. 

9.717/98, e no art. 15 da Portaria nº. 402/MPS e art. 41, § 5º da Orientação Normativa 

MPS/SPS nº 02/2009.  

Os valores informados pelo Instituto de Previdência de Mirante da Serra, conforme 

protocolo 11.611/16, referente às remunerações, proventos e pensões dos servidores 

vinculados ao RPPS, relativos ao exercício anterior (2013), perfez R$7.155.105,71 (sete 

milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e cinco reais e setenta e um centavos), 

portanto, o linde legal de 2% seria R$143.102,12 (cento e quarenta e três mil, cento e 

dois reais e doze centavos).  

Os cálculos, para verificação do limite da taxa de administração, efetuados pela unidade 

técnica, demonstraram que o montante das despesas administrativas no exercício de 

2014 totalizou R$181.598,35 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e oito 

reais e trinta e cinco centavos), que equivale ao percentual de 2,54%. 

O gestor argumentou (Protocolo 11.611/16) que havia previsão de adicional de 1,5% 

sobre a folha mensal, em complemento aos 2% sobre o total de gastos com pessoal do 

exercício anterior. Aduziu que esse adicional de 1,5% seria calculado sobre a 

contribuição patronal e que a esse título teriam sido repassados em 2014 R$100.159,07 
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(cem mil, cento e cinquenta e nove reais e sete centavos). Não prosperam tais 

argumentos. Primeiro porque a despeito de a Lei Municipal nº 393/07, com redação 

dada pela Lei 696/14, vigente à época, prever adicional de1,5% a título de cobertura de 

despesas administrativas excedentes, dispunha que o cálculo incidia sobre o PPA 

2014/2016, e, não sobre a folha mensal ou sobre a contribuição patronal.  

Segundo porque os 2% reservados para as despesas administrativos com recursos 

previdenciários calcula-se sobre o somatório das remunerações, proventos e pensões do 

exercício anterior nos termos da Portaria MPS nº. 402/2008, e não sobre gastos com 

pessoal referente ao exercício anterior, como alegado pela a defesa, face a divergência 

de verbas incidentes.  

Terceiro porque, mesmo que houvesse nos autos comprovação de repasse de aporte de 

1,5% sobre a previsão de recurso para complementação das despesas administração de 

administração no PPA, ou ainda sobre todos os projetos e ações destinados ao RPPS, 

ainda assim, teria havido extrapolação do linde legal com despesas administrativas pelo 

Instituto de Mirante da Serra no exercício de 2014. 

(...) 

Tampouco merece guarida o argumento de repasse do adicional sobre a Contribuição 

Patrona arrecadada em 2014 no valor de R$100.159,07 (cem mil, cento e cinquenta e 

nove reais e sete centavos), posto que não constam nos autos comprovantes da efetiva 

realização desse aporte, seja qual tivesse sido a base de cálculo adotada.   

De igual forma não prosperam as alegações da defesa quanto à utilização de sobras de 

custeio de recursos destinadas à taxa de administração, acumuladas de exercícios 

anteriores para a cobertura do excedente de despesas administrativas realizadas em 

2014. Isso porque, para utilização de sobras de recursos é necessário além de expressa 

previsão legal do percentual da taxa, que haja constituição de reserva com as 

sobras do custeio das despesas de exercício anterior em conta bancária específica 
para a movimentação e controle dos limites de gastos; bem como a contabilização 

dessa reserva nos balanços da entidade, conforme Portaria MPS 509/2013, exigências 

essas que não foram demonstradas pelos responsáveis.  

Desde a Portaria MPAS nº 916/2003, havia o Plano de Contas definido para os RPPS ́s. 

A Portaria MPS 509/2013, que a revogou, determinou, que os RPPS adotassem as 

contas a estes aplicáveis, especificadas no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – 

PCASP e a Portaria STN nº 634/2013 que tornou obrigatório o PCASP para o exercício 

de 2014 para todos os entes da federação.  Portanto, a taxa de administração e eventuais 

sobras de custeio deveriam estar registradas na contabilidade do Instituto.  

Acerca da matéria manifestou-se o Tribunal de Contas do Mato Grosso, em consonância 

com voto proferido pelo Conselheiro Waldir Júlio Teis, nos autos do Processo nº 

17.572- 2/2009, à consulta formulada pelo Fundo Municipal de Previdência Social de 

Comodoro, in litteris:  

Resolução de Consulta. Previdência. RPPS. Despesa administrativa. Portaria MPS n° 

183/2006, de 23/6/2006.  Sobras do custeio das despesas do exercício.  Possibilidade de 

constituição de reserva para o exercício seguinte, observadas as condições.   

1) É possível e legal a utilização das sobras do custeio das despesas administrativas, 

desde que ocorridas a partir da vigência da Portaria MPS nº 183/2006, de 23/6/2006, 

para a constituição de reserva a ser utilizada em exercícios futuros, desde que a lei 

determine expressamente a sua constituição, e, a taxa de administração não seja superior 

a 2%.  

2) Não haverá irregularidade, dessa forma, quando a taxa de administração no exercício 

exceder a 2%, desde que o excesso se refira à reserva constituída a partir da vigência da 

Portaria MPS nº 183/2006, de 23/6/2006. Ora, constado que o excesso apontado pelo 

órgão técnico deste E. Tribunal refere-se à reserva do exercício anterior, e havendo 

previsão legal, não há que falar em irregularidade, até porque, esse valor deverá estar 

contabilizado no ARLP com a contrapartida no PL do fundo, demonstrado no balanço 

patrimonial. 
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A Corte de Contas manifestou-se em sede de consulta mediante Parecer Prévio 

nº14/2010, com caráter normativo, no seguinte sentido:   

[...]   

É DE PARECER que se responda na forma consignada nos itens dispostos a seguir:  

[...]   

III – O RPPS poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do 

exercício, cujos valores serão utilizados para fins a que se destina a Taxa de 

Administração, conforme dispõe o artigo 15 em seu inciso III da Portaria nº 402/08 do 

MPS;   

[...]. Nesse sentido, o Acórdão AC1-TC 2208/17, proferido no Processo nº 1569/15, que 

determinou ao responsável pela contabilidade do Instituto, para que procedesse à 

escrituração da “taxa de administração” e eventuais reservas, nos termos da Portaria 

MPS n. 509/2013 e atualizações ,  além da recomposição de recursos previdenciários 

utilizados indevidamente a título de “taxa de administração” sem respaldo legal, 

consoante as disposições contidas no § 3º do art. 13, da Portaria n. 402/2008 (com a 

redação dada pela  Portaria MPS n. 201/2014) e §4º do art. 41, da Orientação MPS n. 

2/2009. 

Nessa senda, entendo pela manutenção da impropriedade, que inquina as contas, e 

enseja o ressarcimento dos recursos previdenciários utilizados indevidamente no 

montante de R$38.496,23 (dezoito mil, vinte e dois reais e noventa centavos), com 

aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros na forma do §3º do artigo 13 

da Portaria MPAS 402/2008.  

O Ministério da Previdência Social em situações deste jaez tem orientado que os 

recursos gastos indevidamente com taxa de administração devem ser devolvidos a conta 

dos recursos previdenciários pelo executivo municipal. 

Ademais, embora não haja amparo legal para realização de despesas administrativas 

acima dos limites previsto em lei, não há nos autos indícios de que tais despesas não 

tenham caráter público, de forma que tais valores devem ser devolvidos pelo executivo 

municipal. Entrementes deve a gestora ser responsabilizada pela utilização indevida dos 

recursos previdenciários com despesas administrativas do Instituto sem o devido  

respaldo legal, e suas contas julgadas irregulares.  

Neste sentido tem se manifestado a Corte de Contas em reiteradas decisões a exemplo 

dos Acórdãos nº.s 112/11, 636/17 da 1ª Câmara, respectivamente nos processos nº.s  

1664/10 e 4539/12; assim como,  dos Acórdãos  nº.s 106/15, 1418/16 e 153/2017 da 2ª 

Câmara, prolatados respectivamente nos processos  nº.s  1638/11, 1091/14 e 1633/11. 

Nesta linha de entendimento as impropriedades remanescentes, detêm o condão de 

inquinar as contas sob apreciação e ensejam determinações aos responsáveis, visando o 

ressarcimento e prevenção da reincidência, conforme previsto no parágrafo único do 

artigo 25, do Regimento Interno da Corte de Contas. (sic). (destaques originais). 

14. Como se vê, dos fatos narrados pela Unidade Técnica e Ministério Público de 

Contas, as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Milton Braz Rodrigues Coimbra, então 

Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante 

da Serra, gestor o SERRA-PREVI, no exercício de 2014, não foram suficientes para elidir suas 

condutas relativas às impropriedades consignadas no item 9, deste voto, remanescendo a 

impropriedade pertinente: (i) a divergência entre o valor informado ao CADPREV a título de 

“despesas administrativas”, no exercício financeiro de 2013, e o valor registrado na contabilidade, 

Anexo 7, da Lei Federal n. 4.320/64; e (ii) ao gasto com “despesas administrativas” acima do limite 

máximo de 2% (dois por cento) permitido pela norma de regência. Ilegalidade que, per si, enseja a 

rejeição de contas. 

14.1. Reprise-se, por oportuno, que o Corpo Instrutivo apresentou (fls. 252/254, ID 

444537) demonstrativo, transcrito no item 11 deste voto, inferindo que as “despesas administrativas” 
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ultrapassaram o limite máximo de 2% (dois por cento) permitido pela norma de regência e, por 

desatenção, opinou pela regularidade, com ressalvas, das contas. Digo desatenção, por constatar que é 

entendimento consolidado da Unidade Técnica que o descumprimento em testilha, per si, enseja a 

rejeição de contas, a teor dos precedentes proferidos nos autos dos Processos ns. 1668/10, 1465/12 e 

1374/15, todos desta relatoria. 

15. In casu, induvidosamente, está caracterizado o gasto, no montante de R$181.598,35 

(cento e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), extrapolando em 

R$38.496,23 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos), o teto de 

R$143.102,12 (cento e quarenta e três mil, cento e dois reais e doze centavos), permitido pela norma 

de regência, demonstrando a utilização indevida dos recursos previdenciários, conduta extremamente 

grave e censurável com o condão de macular as contas, resultando no julgamento pela sua 

irregularidade e, na consequente aplicação de penalidade pecuniária ao Sr. Milton Braz Rodrigues 

Coimbra, gestor do Instituto de Previdência, no exercício financeiro sub examine. 

15.1. O feito em questão, reprise-se, guarda harmonia com as reiteradas decisões desta 

Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos ns. 68/14, 295/15 e AC1-TC 01873/17, proferidos por esta 

relatoria nos autos dos processos ns. 1668/2010, 1465/2012 e 1374/2015, respectivamente, que tratam, 

também, de Prestação de Contas de Instituto de Previdência de Servidores Municipais. 

16.           Consoante assinalado na parte inaugural do Relatório, no exercício em exame o 

Instituto de Previdência Municipal de Mirante da Serra não sofreu Inspeção ou Auditoria, limitando-se 

à apreciação das peças contábeis que compõem a prestação de contas, o que não impede a apuração 

opportuno tempore, de eventual irregularidade que venha a ser noticiada. 

17. Constam nos autos (fls. 154/167, ID 174743), o Relatório Anual de Controle Interno, 

Certificado e Parecer de Auditoria opinando pela Regularidade das Contas, assim como 

Pronunciamento da Autoridade Superior atestando conhecimento das conclusões contidas no Relatório 

do Controle Interno. 

18. De tudo que consta dos autos, verifica-se que a gestão dos recursos oriundos do 

Orçamento do Município de Mirante da Serra, consignados ao Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município incorreu em falha de natureza grave, com o condão de comprometer 

a gestão no exercício de 2014, apontada nos relatórios técnicos e Parecer ministerial carreados aos 

autos, o que de, per si, permite concluir pela irregularidade destas contas, como bem assentou o 

Parquet de Contas, posicionamento que adoto, inclusive como fundamento de decidir. 

 

 

19. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, sem mais delongas, em 

homenagem ao princípio da Colegialidade, expresso em decisões pretéritas desta Corte em matéria 

dessa mesma natureza; convirjo com Unidade Técnica no tocante a “extrapolação das despesas com 

atividades administrativas” e divirjo quanto a regularidade das contas, com ressalvas; convirjo in totum 

com a oportuna e profícua  manifestação proferida pelo Parquet de Contas, por meio do Parecer  

n. 0171/2018-GPGMPC, da lavra da e. Procuradora-Geral Yvonete Fontinelle de Melo, pelas razões 

expostas alhures, quanto à irregularidade das contas, com sanção pecuniária ao Sr. Milton Braz 

Rodrigues Coimbra, gestor do Instituto e responsável pela grave impropriedade cometida no exercício 

financeiro sub examine; e submeto à deliberação desta Colenda Primeira Câmara o seguinte VOTO: 
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I – JULGAR IRREGULARES as Contas do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, exercício financeiro de 2014, de 

responsabilidade do Sr. Milton Braz Rodrigues Coimbra, CPF n. 820.817.196-49, Superintendente do 

Instituto, nos termos do art. 16, III, “b”, da Lei Complementar Estadual n. 154/TCER-96, c/c o art. 25, 

II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em face das seguintes 

impropriedades:  

1.1. Infringência ao art. 15, incisos I, II, III, IV e VI, da Portaria n. 402/MPS, c/c o  

art. 6º, inciso VIII, da Lei Federal n. 9.717/98, em razão dos “gastos administrativos” ultrapassarem o 

percentual máximo 2% (dois por cento) permitido pela norma de regência; e 

1.2 - Infringência aos arts. 85 e 89, da Lei Federal n. 4.320/64, pela diferença de 

R$54.548,01 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e um centavo), entre o valor de 

R$127.050,34 (cento e vinte e sete mil e cinquenta reais e trinta e quatro centavos) informado ao 

CADPREV, a título de “despesas administrativas”, no exercício de 2013, e o valor de R$181.598,35 

(cento e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos) registrado pela 

contabilidade no Anexo 7, da Lei Federal n. 4.320/64.  

II – MULTAR, em R$1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), o Sr. Milton Braz 

Rodrigues Coimbra, CPF n. 820.817.196-49, Presidente do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, no exercício de 2014, com fulcro no art. 55, I e 

II, da Lei Complementar Estadual n. 154/96, c/c o art. 103, I e II, do Regimento Interno do Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia, pela extrapolação do limite máximo de gasto com “despesas 

administrativas”, que ensejou julgamento irregular da prestação de contas, ressaltando que o valor da 

multa deverá ser atualizado, caso o pagamento ocorra após o trânsito em julgado, nos termos do art. 

56, da Lei Complementar Estadual n. 154/96. 

III - FIXAR o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da Decisão no 

Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, para que o responsável comprove a esta Corte de 

Contas o recolhimento da multa consignada no item II, ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do 

Tribunal de Contas, no Banco do Brasil, agência n. 2757-X, conta corrente n. 8358-5, nos termos do 

art. 3º, III, da Lei Complementar Estadual n. 194/1997. 

IV - DETERMINAR que, transitado em julgado sem o recolhimento da multa 

consignada no item II, seja iniciada a cobrança judicial, nos termos do art. 27, II, da Lei Complementar 

Estadual n. 154/96, c/c o art. 36, II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia. 

V - DETERMINAR, ao atual gestor do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, ou a quem venha substituir-lhe ou sucedê-lo 

legalmente que: 

5.1.  Determine ao responsável pela contabilidade do Instituto, para que proceda a 

escrituração da “taxa de administração” e eventuais reservas, nos termos da Portaria MPS n. 509/2013 

e atualizações; e  

5.2. Adote medidas objetivando a prevenção da reincidência das irregularidades 

apontadas nestes autos, sob pena de julgamento irregular das contas futuras e da consequente aplicação 

de sanções, nos termos do artigo 16, III, §1° e art. 55, incisos III e VII, ambos da Lei Complementar 

Estadual n. 154/96. 
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VI - DETERMINAR, ao atual Gestor do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Mirante da Serra, ou a quem venha substituir-lhe ou sucedê-lo legalmente, a 

adoção de medidas visando a retomada do equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto, na forma e nos 

termos da demonstração atuarial do exercício de 2014, alertando-os que referidos procedimentos 

devem ser feitos nos exercícios subsequentes. 

VII – DETERMINAR, via ofício, ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal de 

Mirante da Serra, ou a quem venha substituir-lhe ou sucedê-lo legalmente, que promova a restituição 

do valor de R$38.496,23 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos), 

devidamente corrigido e atualizado monetariamente na forma da Lei, aos cofres do SERRA-PREVI, 

valor este utilizado indevidamente a título de “taxa de administração” sem respaldo legal, consoante às 

disposições contidas no §3º do art. 13, da Portaria 402/2008 (com redação dada pela Portaria MPS 

201/2014) e §4º do art. 41, da Orientação MPS 2/2009, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento desta decisão, para que informe a esta Corte de Contas quais as 

medidas adotadas no sentido de dar cumprimento à determinação, sob pena de multa. 

VIII – DETERMINAR ao Controlador Geral do Município que acompanhe os 

repasses dos valores previdenciários previstos na norma de regência, bem como o ressarcimento do 

montante de R$38.496,23 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos), 

concernente as “despesas administrativas” realizadas, no exercício de 2014, acima do limite máximo 

previsto na norma de regência, devidamente corrigido com aplicação de índice oficial de atualização e 

de taxa de juros, na forma prevista no art. 13, § 3º, da Portaria MPAS 402/2008.  

IX – DETERMINAR à Secretaria Geral de Controle Externo que: 

9.1. Em análises futuras das Prestações de Contas dos RPPS, deverá ficar apontada a 

incidência de despesas, a título de “taxa de administração” sem respaldo legal, bem como 

individualizada a conduta de cada gestor, quando for o caso, correspondente ao período em que foi 

titular do Órgão jurisdicionado. 

9.2. Quando da análise das próximas prestações de contas dos Institutos de 

previdência, manifeste-se a respeito da avaliação/reavaliação atuarial, bem como das aplicações dos 

recursos do SERRA-PREVI e sobre a rentabilidade auferida no mercado financeiro, a fim de permitir a 

materialização da análise detalhada da situação atuarial do RPPS, alertando-se que quando ausente a 

Demonstração Analítica dos Investimentos (DAI), deve-se diligenciar integrando-a aos autos, dada a 

sua relevância por ser um importante instrumento para verificação das contas da unidade gestora. 

X – DAR CONHECIMENTO desta decisão aos interessados, via Diário Oficial 

Eletrônico desta Corte, cuja data de publicação deve ser observada como marco inicial para possível 

interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c o art. 29, IV, da Lei Complementar 

Estadual n. 154/96, informando-lhes que seu inteiro teor está disponível para consulta no endereço 

eletrônico www.tce.ro.gov.br, em homenagem à sustentabilidade ambiental. 

XI – ARQUIVAR  os autos após cumpridos integralmente os trâmites legais, no 

âmbito da Secretaria de Processamento e Julgamento. 

 

É como voto. 
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Em

BENEDITO ANTÔNIO ALVES

19 de Junho de 2018

BENEDITO ANTÔNIO ALVES

PRESIDENTE

RELATOR
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