
 
  GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE CONTAS  

 

 
www.mpc.ro.gov.br 

 
Fls. n. ........................ 
Proc. n. 1444/2015 

.................................... 

1 

 
 
 
PROCESSO N. : 1444/2015   

ASSUNTO        : PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2014 

UNIDADE         : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MIRANTE DA 

SERRA 

RESPONSÁVEL: MILTON BRAZ RODRIGUES COIMBRA - 

SUPERINTENDENTE 

RELATOR         : CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES 

 

 

 

                                  Cuidam os autos da Prestação de Contas do Instituto de 

Previdência de Mirante da Serra, relativa ao exercício de 2014, de 

responsabilidade do senhor Milton Braz Rodrigues Coimbra, Superintendente. 

                                  O Corpo Técnico analisou os autos e apontou 

impropriedades (ID 263543).     

Acolhendo opinativo técnico, sobreveio a Decisão em 

Definição de Responsabilidade nº 023/2016-GCBAA (ID 265318), 

determinando a Audiência do senhor Milton Braz Rodrigues Coimbra1, 

assinando-lhes prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de razões de 

defesa acompanhadas de documentação probante do saneamento das 

infringências relatadas, conforme Tópico 10, itens 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 

10.6 da conclusão do Relatório Técnico.                                 

                                                 
1
 Contador/Superintendente. 

PARECER N.  :  0171/2018-GPGMPC

Documento eletrônico assinado por YVONETE FONTINELLE DE MELO em 25/04/2018 10:44.
Documento ID=604003   para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

Pag. 259
TCE-RO

Pag. 259
01444/15



 
  GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE CONTAS  

 

 
www.mpc.ro.gov.br 

 
Fls. n. ........................ 
Proc. n. 1444/2015 

.................................... 

2 

Devidamente notificado (ID´s 265626 e 270908) 

apresentou razões de justificativa e documentos (ID 286373).  

 Após exame das defesas apresentadas, posicionou-se o 

Corpo Técnico (ID 308541) pelo saneamento parcial das impropriedades, 

ratificando as demais infringências do relatório anterior, além de pugnar por 

nova audiência do senhor Milton Braz Rodrigues Coimbra. 

 O e. Conselheiro Relator prolatou nova decisão, conforme 

DDR nº 0041/2016-GCBAA (ID309622), determinando audiência do senhor 

Milton Braz Rodrigues Coimbra para que se manifestasse em relação ao 

Tópico 4, item 4.1 da Conclusão Técnica (fls. 8 do ID 308541). 

Devidamente notificado, conforme ID  333367, apresentou 

razões de justificativa e documentos (Protocolo nº 11610 -  ID 337084).  

 Após exame das defesas apresentadas, posicionou-se o 

Corpo Técnico (ID 444537) pelo saneamento parcial das impropriedades, 

ratificando as demais infringências do relatório anterior. Alfim, pugnou pelo 

julgamento regular com ressalva das contas.  

 Regimentalmente vieram os autos ao MPC para parecer 

conclusivo. 

 É o relatório 

 Mérito 

 A Prestação de Contas foi encaminhada ao TCE/RO no 

prazo disposto no artigo 52, “a” da Constituição do Estado de Rondônia c/c 

artigo 13 da Instrução Normativa nº 13/TCER-04. 
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A Unidade Instrutiva apontou que os balancetes 

referentes ao exercício de 2014 foram enviados à Corte de Contas dentro do 

prazo previsto no artigo 53 da Constituição Estadual c/c o artigo 5º da IN n. 

19/TCER-2006. 

Também empreendeu análise das peças contábeis (ID´s 

263543) e evidenciou impropriedades que foram parcialmente sanadas após 

análise dos argumentos da defesa (ID 444537), posicionamento que adoto 

como razão de opinar. 

Não consta dos autos Avaliação Atuarial Anual, apenas 

o Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA do Instituto 

Previdência de Mirante da Serra, relativo ao exercício de 2014, do site do 

Ministério da Previdência Social2 (ID 286373), com informações encaminhadas 

pelo Instituto ao MPS, não havendo como atestar se a avaliação atuarial foi 

elaborada seguindo os preceitos técnicos da legislação previdenciária vigente3.       

Neste contexto, ressalto necessidade de apresentação da 

de Avaliação Atuarial Anual à Corte de Contas e da atualização anual do 

                                                 
2
 

http://www1.previdencia.gov.br/sps/app/draa/draa_mostra.asp?tipo=1&codigo=30986&hddCNP
JEnte=15884109000106&AnoProjetoLDO=2014 
3
 Lei Federal nº. 9.717/98 

Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal 
deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a 
garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios: 
 I - realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, 
para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios;[...] 
 
ORIENTAÇÃO NORMATIVA MPS/SPS Nº 02, DE 31 DE MARÇO DE 2009 - DOU DE 
02/04/2009 

Do Equilíbrio Financeiro e Atuarial 
  
Art. 22. Ao RPPS deverá ser garantido o equilíbrio financeiro e atuarial em conformidade com a 
avaliação atuarial inicial e as reavaliações realizadas em cada exercício financeiro para a 
organização e revisão do plano de custeio e de benefícios. 
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registro da Reserva Matemática, conforme o artigo 1º da Lei Federal nº 

9.717/98 c/c o inciso I do art. 2º da Portaria MPAS nº. 4.992/99, cujo estudo 

deve ser encaminhado juntamente com a prestação de contas para que seja 

possível a verificação dos valores definidos pelo atuário e o constante do 

balanço patrimonial, bem como a adoção das medidas recomendadas pelo 

atuário.  

Constam nos autos às fls. 154/167 do ID 174743 o 

Relatório Anual de Controle Interno referente ao exercício de 2014, 

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.  

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$ 181.598,354 

                                                 
4
 Atingindo a taxa de 2,54%. 
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(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 393/075, 

com redação dada pela Lei 696/146, vigente à época, prever adicional de 1,5% 

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.  

                                                 
5
 Alterada pela Leis Municipais 509/10; 521/10; 526/11; 537/11, 583/12; 629/13; 696/14. 

6
 Lei 696/14 - 

Art. 1º Fica revogada a Lei 629/13 de 28 de junho de 2013 e alterado o inciso III do artigo 50 
da Lei 393 de 02 de Outubro de 2007, que passa ater a seguinte redação: 
Art. 50 – A receita do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
Mirante da Serra (SERRA PREVI) será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio 
financeiro e atuarial, na seguinte forma: 
III – de uma contribuição mensal do município, incluídas suas autarquias e fundações, definida 
pela Lei Federal nº 9.717/98, conforme dispõe o art. 2º, alterada pela Medida Provisória nº 167, 
de 19 de fevereiro de 2004, totalizando a alíquota de 15,60% (quinze vírgula sessenta por 
cento) em observância ao cálculo atuarial do ano de 2014, conforme alíneas seguintes:  

a) As alíquotas referentes à Contribuição Normal do ente Federativo quanto aos 
Funcionários Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Público de que trata o inciso III 
desta lei, ficam ajustadas da seguinte forma; Poder Público 11% (onze por cento) 

b) A título de cobertura de despesas administrativas do Poder Público contribuirá com a 
alíquota adicional de 2,00% (dois por cento), conforme art.15 Portaria MPS nº 402/08; 

c) A título de cobertura de despesas administrativas excedentes do limite fixado na 
alínea “b”, o Poder Público contribuirá com a alíquota suplementar de 1,5% (um 
vírgula cinco por cento), baseado no Plano Plurianual do Ente Federativo, PPA) 
2014/2017; 

d) {...}. 
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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 PPA7, 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 20148. 

                                                 
7
  

Lei nº 654/2013 - PPA          

PROGRAMA NOME DO PROGRAMA/ATIVIDADE PROJ/ATIV/OPCRED AÇÃO 2014 (R$) 1,50% 

02.02.00 ATIVIDADE SERRA PREVI         

  ATIVIDADE ADMINISTRATIVA SERRA - PREVI PESSOAL 09.122.0003.2.003 2003 121.365,53   1.820,48  

  ATIVIDADE ADMINISTRATIVA SERRA - BENS E SERVIÇOS 09.122.0003.2.004 2004 97.405,45   1.461,08  

  MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERRA PREVI 09.122.0003.2.005 2005 1.373.977,03 20.609,66  

  MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO A SEGURADOS 09.122.0003.2.006 2006 418.400,00   6.276,00  

  MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 09.122.0003.2.007 2007 200.384,00  3.005,76  

TOTAL       2.211.532,01  33.172,98  

 
8
  
Lei 696/14 -  1,5% - PREVISÃO PARA TRANSFERÊNCIA P/ COBERTURA DO EXCEDENTE TX. ADM.  
(PROJETOS 2003 e 2004)                                                                                                           (1) 

                        
3.281,56  

SOMATÓRIA  DO PERCENTUAL DE 1,50%  DE TODOS OS PROJETOS/ATIVIDADES/OPCRED´S    (PROJETOS 
2003, 2004, 2005, 2006 E 2007)                                                                                        (2)                                             

                      
33.172,98  

COMPROVAÇÃO DO REPASSE DO ADICIONAL  NÃO  

LEI DE SOBRAS  NÃO  

REGISTRO NO PLANO DE CONTAS  NÃO  

EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA  NÃO  

LIMITE - Lei 9717/98 - 2% do Somatório das Remunerações, Proventos e Pensões do Exerc. Anterior (2013 - R$ 
7.155.105,71 ) 

                   
143.102,12  

LIMITE DAS DESPESA ADMINISTRATIVAS PARA 2014 COM ADICIONAL                                       (1)   146.383,68  

LIMITE DAS DESPESA ADMINISTRATIVAS PARA 2014 COM ADICIONAL                                       (2)   176.275,10  

TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS EM  2014    181.598,35  

EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE - SEM O ADICIONAL - RESSARCIMENTO DEVIDO     38.496,23  

EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE - COM O ADICIONAL - RESSARCIMENTO DEVIDO                           (1)     35.214,67  

EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE - COM O ADICIONAL - RESSARCIMENTO DEVIDO                           (2)        5.323,25  
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Tampouco merece guarida o argumento de repasse do 

adicional sobre a Contribuição Patronal 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 509/20139, exigências essas que 

não foram demonstradas pelos responsáveis.  

                                                 
9
 PORTARIA MPS Nº 509, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013 - DOU DE 13/12/2013 

  
Dispõe sobre a adoção do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e das 
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público definidos no Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional no âmbito 
dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS. 
  
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, o art. 9° da Lei 
no 9.717, de 27 de novembro de 1998, resolve: 
  
Art. 1° Os procedimentos contábeis aplicados aos Regimes Próprios de Previdência Social - 
RPPS dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
deverão observar o previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 
MCASP, aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional. 
  
Art. 2° Os RPPS adotarão as contas a estes aplicáveis, especificadas no Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público – PCASP estendido até o 7o nível de classificação, conforme a 
versão atualizada do Anexo III da Instrução de Procedimentos Contábeis no 00 (IPC 00) da 
Secretaria do Tesouro Nacional. 
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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 
                                                                                                                                               
  
Art. 3° As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP dos RPPS devem 
seguir as regras e modelos definidos no MCASP, aprovado por Portaria da Secretaria do 
Tesouro Nacional. 
  
Art. 4° Os RPPS deverão adequar a sua contabilidade ao disposto nos arts. 2° e 3° desta 
Portaria nos mesmos prazos definidos na Portaria STN n° 634, de 19 de novembro de 
2013, publicada no DOU, de 21 de novembro de 2013. 
  
Art. 5° A Secretaria de Políticas de Previdência Social adotará as medidas necessárias para a 
prestação de informações sobre a aplicação do PCASP e das DCASP pelos entes federativos 
detentores de RPPS. 
  
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 7° Revoga-se a Portaria MPAS n° 916, de 15 de julho de 2003, e a Portaria MPS n° 95, de 
6 de março de 2007. 
[...]. 
 

Documento eletrônico assinado por YVONETE FONTINELLE DE MELO em 25/04/2018 10:44.
Documento ID=604003   para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

Pag. 266
TCE-RO

Pag. 266
01444/15



 
  GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE CONTAS  

 

 
www.mpc.ro.gov.br 

 
Fls. n. ........................ 
Proc. n. 1444/2015 

.................................... 

9 

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 consulta10 

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 

                                                 
10

 Processo nº 3333/2009. 
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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 indevidamente11 no montante de R$ 38.496,2312 

(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 402/200813. 

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.  

 

                                                 
11

 § 4º O descumprimento dos critérios fixados neste artigo para a Taxa de Administração do 
RPPS significará utilização indevida dos recursos previdenciários e exigirá o ressarcimento dos 
valores correspondentes 
12

 Despesas Administrativas/2014                  R$ 181.598,35   
   Limite máximo -> R$ 7.155.105,71 x 2% =   R$ 143.102,12  
   Valor a restituir ao Fundo Previdenciário      R$   38.496,23. 
13

 Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014: dentre outras alterações revogou o § 4º do artigo 15 e 
acrescentou essa determinação incluindo o § 3º no artigo 13 Portaria MPAS nº 402/08/MPS: 
[...] §3º A utilização indevida dos recursos previdenciários exigirá o ressarcimento ao RPPS dos 
valores correspondentes, com aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros, 
respeitando-se como limite mínimo a meta atuarial. 
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Neste sentido tem se manifestado a Corte de Contas em 

reiteradas decisões a exemplo dos Acórdãos nº.s 112/1114, 636/1715 da 1ª 

Câmara, respectivamente nos processos nº.s 1664/10 e 4539/12; assim como, 

dos Acórdãos nº.s 106/1516, 1418/1617 e 153/201718 da 2ª Câmara, prolatados 

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

                                                 
14

 ACÓRDÃO Nº 112/2011 – 1ª CÂMARA. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. PRESTAÇÃO DE 

CONTAS. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
MONTE NEGRO. EXERCÍCIO DE 2009. Cumprimento das disposições Constitucionais e 
Infraconstitucionais quanto ao equilíbrio das contas e das disposições legais quanto ao encaminhamento 
dos demais demonstrativos componentes da Prestação de Contas. Viabilidade no Plano de Benefícios 
consubstanciada na alíquota de 17,23%, relativa ao Custo Normal, para o exercício de 2009, conforme 
Reavaliação Atuarial realizada. 1. Irregularidade das contas, com fulcro no artigo 16, III, “b” e “c”, da LC 
154/96. 2. Uso de parcela dos recursos previdenciários com despesas administrativas do Instituto sem o 
devido respaldo legal. 2. Devolução pelo Executivo Municipal aos cofres do Instituto do valor excedente 
da Taxa de Administração. 3. Multa ao Gestor com fulcro no art. 55, I, da LC 154/96. 4. O uso da Taxa de 
Administração no percentual máximo de 2% pelos. RPPS deverá obedecer à regra geral nos termos do 
art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 9.717/98, c/c 15 da Portaria MPS nº 402/2008. 5. Recomendação para 
correção das impropriedades remanescentes, no sentido de evitar a reincidência. UNANIMIDADE. 
(Processo nº 1664/10).  
15

 ACÓRDÃO AC1-TC Nº 636/2017-1ª CÂMARA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2011. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA. GESTÃO ECONÔMICA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
EQUILIBRADA. SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. GRAVES IRREGULARIDADES 
CONSUBSTANCIADAS NA EXTRAPOLAÇÃO DO PERCENTUAL LIMITE DE 2% (DOIS POR CENTO) 
COM GASTOS EM DESPESAS ADMINISTRATIVAS E AUSÊNCIA DO RELATÓRIO, CERTIFICADO E 
PARECER DE AUDITORIA ANUAL INTERNA. DETERMINAÇÃO PARA O EXCEDENTE DO GASTO 
COM TAXA ADMINISTRATIVA SEJA DEVOLVIDO PELO EXECUTIVO AOS COFRES DO INSTITUTO. 
JULGAMENTO DAS CONTAS PELA IRREGULARIDADE. MULTA. DETERMINAÇÕES. PRECEDENTES. 
1. Do exame de todo acervo probatório encartado aos autos, não obstante o equilíbrio das contas, 
remanesceram duas graves irregularidades consubstanciadas (i) na extrapolação do percentual máximo 
de 2% (dois por cento) em gastos com despesas administrativas e (ii) ausência do relatório anual de 
auditoria elaborado pelo órgão de Controle Interno. 2. A irregularidade relativa à extrapolação do limite de 
gastos administrativos, além de ter o condão de impingir irregularidade às Contas prestadas, impõe 
sanção pecuniária de multa pessoal ao Responsável. 3. A utilização de recursos previdenciários em 
gastos administrativos acima do limite permitido enseja a determinação ao Executivo Municipal a fim de 
que promova a devolução do valor utilizado em excesso aos cofres do Instituto Previdenciário, conforme 
precedente firmado nos autos do processo 1664/10- TCER. 4. A ausência do relatório, certificado e 
parecer de auditoria anual elaborado pelo órgão de controle interno impõe que as contas sejam julgadas 
irregulares, bem como imputada multa aos agentes responsáveis. 5. Deve ser afastada a 
responsabilidade da Controladora Geral do Município pela irregularidade relativa a sua não atuação no 
Instituto de Previdência, ante a ausência de previsão legal para tanto. (Processo nº. 4539/12) 
16

 ACÓRDÃO Nº 106/2015 – 2ª CÂMARA EMENTA: Prestação de Contas. Instituto de Previdência de 

Cacaulândia - IPC. Exercício de 2010. Taxa administrativa superior ao limite de 2%. Remessa a destempo 
de balancete. Julgamento pela Irregularidade das Contas. Cominação de multa. Determinações de 
medidas corretivas. UNANIMIDADE. (Processo nº 1638/11). 
17

 ACÓRDÃO N. 1418/2016 2ª CÂMARA EMENTA: Prestação de Contas. Instituto de Previdência de 

Castanheiras. Exercício de 2013. Taxa administrativa superior ao limite de 2%. Ausência do relatório 
anual e certificado de auditoria do Controle Interno, com o parecer da autoridade superior. Ausência dos 
relatórios dos 1º, 2º e 3º quadrimestres do órgão de Controle Interno. Falhas Graves que ensejam o 
julgamento pela irregularidade das Contas, consoante precedentes desta Corte de Contas. Outras falhas 
configuradas, sem o poder ofensivo. Cominação de multas. Determinações de medidas corretivas. 
(Processo nº 1091/14). 
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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.  

Quanto às aplicações no mercado aberto, os gestores 

dos Institutos de Previdência devem observar as normas estabelecidas pela 

Resolução nº. CMN nº 3922 de 25/11/201019, que dispõe sobre as aplicações 

dos recursos em moeda corrente dos regimes próprios de previdência social 

instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, especialmente 

quanto à política anual de investimentos, com a aprovação pelo órgão superior 

competente, antes de sua implementação, e aplicação dos recursos do regime 

próprio de previdência social, com base em classificação efetuada por agência 

classificadora de risco em funcionamento no País, como de baixo risco de 

crédito, observados os percentuais definidos para cada caso, e, ainda 

adquiridos pelo real preço de mercado. Bem como a Portaria MPS nº 519/11, 

que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes 

Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios. 

Conforme demonstrado pelo Corpo Técnico à fl. 75, o 

Instituto de Previdência de Mirante da Serra apresentou no encerramento do 

exercício de 2014 um saldo de aplicações financeiras no valor de                    

                                                                                                                                               
18

 ACÓRDÃO AC2-TC 153/2017 EMENTA: Prestação de Contas. Instituto de Previdência de Cujubim. 
Exercício de 2010. Taxa administrativa superior ao limite de 2%. Aplicação de recurso do Fundo no 
percentual de 9,82% acima do permitido (80%) em investimento de renda fixa em um único banco. Falhas 
graves que ensejam o julgamento pela irregularidade das Contas, consoante precedentes desta Corte de 
Contas. Cominação de multas. Determinações de medidas corretivas (Processo 1633/11) 
19

  RESOLUÇÃO Nº 3790 DE 24.09.2009 REVOGADA 

      RESOLUÇÃO Nº 3506 DE 26.10.2007 REVOGADA 
      RESOLUÇÃO Nº 3244 DE 26.10.2007 REVOGADA 
      RESOLUÇÃO Nº 2651 DE 23.09.1999 REVOGADA 
      RESOLUÇÃO Nº 2562 DE 26.10.1999 REVOGADA. 
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R$ 7.181.346,84 (sete milhões, cento e oitenta e um mil, trezentos e quarenta e 

seis reais e oitenta e quatro centavos), respeitando os limites definidos no art. 

7º da Resolução CMN nº3.922/2010. 

Entrementes, para a atuação eficaz desta Corte se mostra 

premente a exigência formal, mediante alteração da Instrução Normativa nº 

13/2004, impondo obrigação aos institutos de previdência da apresentação, 

juntamente com as prestações de contas, do demonstrativo do valor da 

remuneração dos servidores, proventos e pensões dos segurados 

vinculados ao RPPS, referente ao exercício financeiro anterior, acompanhado 

de documentos comprobatórios, possibilitando a verificação do cumprimento do 

limite com taxa de administração, bem como, da avaliação atuarial anual, 

essenciais para análise da regularidade das ações visando o equilíbrio atuarial 

e o seu registro na contabilidade, e, dos demonstrativos de aplicação de 

recursos, visando aferir a conformidade com as normas do Conselho 

Monetário Nacional.  

O artigo 16, III, “b” e “c” da Lei Complementar no 154/96 

preceitua que as contas serão julgadas irregulares, quando comprovada prática 

de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico ou infração à norma legal; ou 

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou 

patrimonial; ou dano ao Erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou 

antieconômico, situação que se configura nos autos.  

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 

Documento eletrônico assinado por YVONETE FONTINELLE DE MELO em 25/04/2018 10:44.
Documento ID=604003   para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

Pag. 271
TCE-RO

Pag. 271
01444/15



 
  GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE CONTAS  

 

 
www.mpc.ro.gov.br 

 
Fls. n. ........................ 
Proc. n. 1444/2015 

.................................... 

14 

Coimbra, Superintendente do Instituto de Previdência de Mirante da Serra, em 

razão da permanência das seguintes impropriedades: 

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; 

 

  É o parecer. 

Porto Velho, 24 de abril de 2018. 

Yvonete Fontinelle de Melo 
Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas 

S3 
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