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PROCESSO N.   :    01121/16  

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 2015 

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

  Superintendente do Instituto, exercício de 2015. 

  Jasiel Oliveira da Silva, CPF n. 051.905.762-72 

  Controlador Interno  

RELATOR : Conselheiro Benedito Antônio Alves 

GRUPO  : I – 1ª Câmara  

SESSÃO  ª, de 7 de maio de 2019 : 7

 

EMENTA: ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA. 

EXERCÍCIO DE 2015. AUSÊNCIA DE 

IMPROPRIEDADES. JULGAMENTO PELA 

REGULARIDADE. QUITAÇÃO. PLENA. 

ARQUIVAMENTO. 

1. As peças contábeis foram elaboradas de acordo com a 

Lei Federal n. 4.320/64 e demais normas de contabilidade 

aplicadas ao Setor Público; os registros certificam que as 

execuções orçamentária, financeira, patrimonial e 

operacional apresentaram resultados positivos da gestão; e 

houve o cumprimento dos mandamentos constitucionais e 

legais pertinentes ao equilíbrio orçamentário e financeiro e 

com os gastos com “despesas administrativas”. 

2. In casu, na ausência de falhas remanescentes, a 

jurisprudência da Corte é pelo julgamento regular, a teor 

dos precedentes deste Tribunal: Acórdãos AC1-TC 

00226/18 e AC1-TC 00742/18, proferidos nos autos dos 

Processos n. 1436/2015 e 1618/2017 -  1ª Câmara, ambos 

do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Porto Velho, da relatoria do e. Conselheiro 

Wilber Carlos dos Santos Coimbra. 

3. Julgamento pela regularidade das Contas.  

4. Quitação Plena. 

5. Arquivamento. 

 

ACÓRDÃO  
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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 2015, 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: 

 

I – JULGAR REGULARES as Contas do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, exercício financeiro de 2015, de 

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

do Instituto, Responsável pela Gestão; e do Senhor Jasiel Oliveira da Silva, CPF n. 051905.762-72, na 

qualidade de Controlador Interno, concedendo-lhes quitação plena, pela exatidão dos demonstrativos 

contábeis, a legalidade e a economicidade dos atos de gestão, com fulcro nos artigos 16, inciso I, e 17, 

ambos da Lei Complementar Estadual n. 154/96, c/c o artigo 23, parágrafo único, do Regimento 

Interno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;  

II – DETERMINAR à Secretaria-Geral de Controle Externo que, em observância à 

valoração conferida pela Corte de Contas às atribuições dos órgãos de Controle Interno, notadamente 

no que diz respeito a aspectos qualitativos, a nova metodologia de exame de prestações de contas 

deverá criar mecanismo que permita análise adequada dos relatórios apresentados; 

III – DAR CONHECIMENTO deste acórdão aos interessados, via Diário Oficial 

Eletrônico deste Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como marco inicial 

para possível interposição de recursos, com supedâneo no artigo 22, inciso IV, c/c o artigo 29, inciso 

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; e 

IV – ARQUIVAR os autos, após cumpridos integralmente os trâmites legais. 

 

Participaram do julgamento o Conselheiro VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA; os 

Conselheiros-Substitutos OMAR PIRES DIAS e FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA; o 

Conselheiro Relator e Presidente BENEDITO ANTONIO ALVES; o Procurador do Ministério Público 

de Contas, ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. Ausente o Conselheiro WILBER CARLOS DOS 

SANTOS COIMBRA, devidamente justificado. 

 

  

 Porto Velho, terça-feira, 7 de maio de 2019. 

 

Assinado eletronicamente 

BENEDITO ANTONIO ALVES 

Conselheiro Relator e Presidente da Primeira Câmara 
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PROCESSO N.  : 01121/16  

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 2015 

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

  Superintendente do Instituto, exercício de 2015. 

  Jasiel Oliveira da Silva, CPF n. 051.905.762-72 

  Controlador Interno  

RELATOR : Conselheiro Benedito Antônio Alves 

GRUPO  : I – 1ª Câmara  

SESSÃO  ª, de 7 de maio de 2019 : 7

 

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 2015, de 

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

Instituto, responsável pela Gestão de 2015; e do Sr. Jasiel Oliveira da Silva, CPF n. 051.905.762-72, 

como Controlador Interno, encaminhada a esta Corte de Contas, em cumprimento ao artigo 71, inciso 

II, da Constituição Federal; artigo 52, alínea “a”, da Constituição Estadual; c/c o artigo 15, inciso III, 

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

2. A análise prévia (ID 709047), realizada pela Corpo Instrutivo, revelou que a gestão 

dos recursos previdenciários no exercício sub examine, foi realizada em conformidade com a 

legislação, não havendo, portanto, impropriedades, razão pela qual opinou pelo julgamento regular, 

das contas, nos ternos do artigo 16, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 154/96. 

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

Parecer n. 0002/2019-GPEPSO (ID 713579), da lavra da e. Procuradora Érika Patrícia Saldanha de 

Oliveira, convergindo com a manifestação da Unidade Técnica, opinou pela regularidade das contas, 

na forma prevista no artigo 16, I, da Lei Complementar Estadual n. 154/96, c/c o artigo 25, do 

Regimento Interno desta Corte de Contas, in verbis: 

(...) 

Entretanto, é de grande valia frisar que caso doravante seja noticiada alguma 

irregularidade não detectada nestes autos, nada obsta sua apuração, tampouco, eventual 

punição do responsável.  

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, corroborando o posicionamento do 

corpo técnico, opina: 

I - Seja a Prestação de Contas do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos do Município de Mirante da Serra, exercício de 2015, de responsabilidade do 

Senhor Milton Braz Rodrigues Coimbra – Superintendente, à época - julgada regular, 
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nos termos do artigo 16, inciso I, da LC n. 154/96 c/c artigo 25 do RITCERO, 

expedindo-se a respectiva quitação; 

II – Determine à Senhora Quesia Andrade Balbino Barbosa – atual Superintendente do 

SERRA-PREV – ou a quem vier a substituí-la, que, nas futuras prestações de contas, 

apresente as demonstrações contábeis de acordo com a estrutura normativa vigente e 

com as respectivas notas explicativas;  

III – Determine à Senhora Quesia Andrade Balbino Barbosa – atual Superintendente 

do SERRA-PREV – ou a quem vier a substituí-la, que, no prazo de 180 dias, adote as 

providências necessárias à compatibilização das datas da avaliação atuarial e do balanço 

patrimonial. 

IV – Determine à Senhora Quesia Andrade Balbino Barbosa – atual Superintendente 

do SERRA-PREV – ou a quem vier a substituí-la, que, doravante, apresente em tópico 

exclusivo do relatório circunstanciado da gestão as medidas adotadas para o 

cumprimento das seguintes decisões: APL-TC 00447/17, do processo nº 01008/17; 

AC1-TC 01804/17, do processo nº 01865/14; AC1-TC 00747/18, do processo nº 

01444/15; AC1- TC 00888/18, do processo nº 01171/17 e AC1-TC 01157/18, do 

processo nº 02062/13; além das apontadas neste relatório; 

V – Seja o Corpo Técnico admoestado de que, em observância à valoração conferida 

pela Corte de Contas às atribuições dos órgãos de controle interno – notadamente no 

que diz respeito a aspectos qualitativos, a nova metodologia de exame de prestações de 

contas (Relatório de Auditoria e Proposta de Julgamento das Contas de Gestão) deverá 

criar mecanismo que permita análise adequada dos relatórios de controle interno 

apresentados a esse Sodalício. (sic). (destaques originais). 

   É o relatório. 

VOTO DO CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES 

4. 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 

2015, de responsabilidade do Sr. Milton Braz Rodrigues Coimbra, CPF n. 820.817.196-49, então 

Superintendente do Instituto, responsável pela Gestão; e o Sr. Jasiel Oliveira da Silva,  

CPF n. 051.905.762-72, na qualidade de Controlador Interno. 

5. 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,  

(fls. 186/199, ID 275830). 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. 

6. Observe-se, por oportuno, que passou desapercebido pela Unidade Técnica e Parquet 

de Contas que o Sr. Milton Braz Rodrigues Coimbra, CPF n. 820.817.196-49, assinou as presentes 

contas como Superintendente e Responsável pela Contabilidade, em indiscutível ofensa ao princípio de 

impessoalidade, porquanto, no mínimo impróprio, o gestor contabilizar seus próprios atos, afrontando 

às regras mais básicas da “Segregação de Funções”, objeto dos princípios essenciais do sistema de 

Controle Interno. 
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6.1. Não há dúvida, portanto, que o princípio da segregação de funções, no presente caso, 

fora violado. No entanto, em razão da ausência de evidências nos autos que a impropriedade tenha causado 

algum prejuízo à administração do Instituto; que o Contador tenha se utilizado da função para encobrir 

impropriedades nos registros contábeis, de sua responsabilidade como gestor; ou obstaculizado a 

fiscalização deste Tribunal, em seu mister constitucional, a teor dos precedentes deste Tribunal: Acórdão 

n. 114/2010 –2ª Câmara, Processo n. 1558/09, da relatoria do e. Conselheiro Paulo Curi Neto; Acórdão 

APL-TC 00414/17, proferido nos autos do Processo n. 4069/14, da relatoria do e. Conselheiro 

Valdivino Crispim de Souza; e Acórdão n. 135/2014 – 1ª Câmara, proferido nos autos do Processo n. 

1942/12, desta relatoria, tendo em vista o pequeno porte da Autarquia sub examine, entendo que a falha não 

justifica a penalização do agente, razões pelas quais afasto a impropriedade, neste caso concreto, tendo em 

vista sua regularização já no exercício seguinte, porquanto as Contas Anuais do exercício de 2016, objeto 

do Processo  

n. 1171/17-TCE-RO, apresenta o Sr. Milton Braz Rodrigues Coimbra, CPF n. 820.817.196-49, como 

Superintendente e o Sr. Moacir de Souza Martins, CPF n. 600.681.752-72, Responsável pelo Setor de 

Contabilidade. 

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

de Contas e na inicial apresentou Relatório (ID 709047), o qual peço venia para transcrevê-lo, no 

quanto interessa, com o fim de substanciar o voto, ipsis litteris: 

  2.1. A prestação de contas anual e os balancetes mensais foram entregues no prazo 

legal?  

 2.1.1. Conclusão  

A prestação de contas do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais de Mirante da Serra – SERRA-PREVI, relativa ao exercício de 2015, foi 

entregue ao Tribunal de 

Contas dentro do prazo estipulado, conforme Ofício nº 25/SERRA - 

PREVl/SUPERINT, de 29.03.2016, protocolo nº 03620/16 de 30.03.2016, ID 275830, 

dos autos 01121/16. Da mesma forma, todos os balancetes mensais foram entregues via 

sistema SIGAP. Portanto, considera-se tempestiva a prestação de contas. 

  2.2. A prestação de contas anual contém todos os elementos exigidos?  

  2.2.1. Conclusão  

Por meio de exame documental verificou-se que a prestação de contas referente ao 

exercício de 2016 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais de Mirante da Serra – SERRA-PREVI contém os documentos exigidos, 

exceto as notas explicativas às demonstrações contábeis e os quadros dos ativos e 

passivos financeiros e permanentes e do superávit/déficit financeiro (ambos anexos do 

balanço patrimonial de acordo com o MCASP). Também se verificou que o Balanço 

Financeiro apresentado foi elaborado nos moldes da Lei Federal nº 4.320/64.  

Entretanto, considerando a essência sobre a forma, além dos princípios da 

racionalização administrativa, da proporcionalidade, da razoabilidade, da economia 

processual e da eficiência, achou-se desnecessário o apontamento de achado em razão 

da ausência desses relatórios. Haja vista que não foi prejudicada a devida análise das 

contas e o exame de todos os saldos relevantes. Ademais, em consulta ao processo nº 

01304/18-TCERO2, via Sistema PCE verificou-se que as demonstrações contábeis 

apresentadas referentes as contas do exercício de 2017 já estão nos moldes da Portaria 

STN Nº 438, de 12 de julho de 2012. 
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Contudo, na conclusão deste relatório será proposta determinação para que na próxima 

prestação de contas todas as demonstrações contábeis sejam apresentadas de acordo 

com a estrutura da norma vigente, inclusive contendo as devidas notas explicativas. 

2.3. Os saldos registrados no grupo Caixa e Equivalentes de Caixa representam 

adequadamente as disponibilidades financeiras da entidade auditada? 

  2.3.1. Conclusão  

Com base nos procedimentos aplicados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso 

conhecimento que nos leve a acreditar que as informações da conta Caixa e Equivalente 

de Caixa do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de 

Mirante da Serra – SERRA-PREVI, no final do exercício de 2015 não estejam 

adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as 

Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme tabela abaixo: 

Teste de saldo da conta Caixa e Equivalente de Caixa  

Descrição                   

Valor (R$)  

1. Receita Arrecadada (Balanço Orçamentário)          2.807.811,79  

2. Despesas Pagas (Balancete dezembro)           1.316.867,77  

3. Transf. financeiras recebidas+recebimento extraorçamentários (BF)          237.573,06       

4. Transf. financeiras concedidas+pagamentos de restos a pagar (BF)           237.573,06  

5. Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária (1-2) 1.490.944,02        

6. Variação da dispon. decorrente da execução extraorçamentária (3-4)       0,00        

7. Variação do período apurada (5+6)           1.490.944,02  

8. Saldo Inicial/Caixa e Equivalente (SF do Balanço Patrimonial/anterior) 7.181.346,84 

9. Geração Líquida de Invest. e Aplicações Financeiras (Balanço Patrimonial)        0,00  

10. Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa apurado (7+8-9)        8.672.290,86  

11. Saldo Final/Caixa e Equivalente demonstrado no Balanço Patrimonial 8.672.290,86 

  12. Resultado (10-11) Confere?: 0=Sim/Outros valores=Não (inconsistência)   0,00 

 2.4. O valor do Patrimônio Líquido da entidade concilia com os resultados acumulados? 

2.4.1. Conclusão  

Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso 

conhecimento que nos leve a acreditar que as informações do Patrimônio Líquido do 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Mirante da Serra 

– SERRA-PREVI, no final do exercício de 2015 não estejam adequadamente 

conciliados com os resultados acumulados apresentados de acordo com as Normas de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme tabela abaixo: 

  Teste de saldo dos resultados acumulados 

  Descrição                 Valor (R$)  

  1. Variação Patrimonial Aumentativa (DVP)        10.490.269,13  

  2. Variação Patrimonial Diminutiva (DVP)         10.664.752,14  

 3. Resultado Patrimonial apurado no período (1-2)           -174.483,01  

4. Resultado evidenciado na DVP              -174.483,01  

5. Resultado (3-4) Confere?: 0=Sim / Outros valores = Não (inconsistência)      0,00  

6. Resultados Acumulados (Exercício anterior - Balanço Patrimonial)         0,00  

7. Ajustes de exercícios anteriores (Exercício Atual - Balanço Patrimonial)       0,00  

8. Resultados Acumulados apurado no período (3+6+7)           -174.483,01  

9. Resultados Acumulados demonstrado no Balanço Patrimonial          -174.483,01  

10. Resultado (8-9) Confere?: 0=Sim/Outros valores=Não (inconsistência)        0,00 

2.5. O saldo da conta Estoque é consistente com a movimentação do período?  

2.5.1. Conclusão  
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Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso 

conhecimento que nos leve a acreditar que as informações da conta 

Estoque/Almoxarifado do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais de Mirante da Serra – SERRAPREVI, no final do exercício de 2015, não 

estejam adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com 

as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme tabela abaixo: 

Estoque/Almoxarifado  

Descrição                 Valor (R$)  

(A) Saldo do Exercício Anterior                   3.603,12  

(B) (+) Inscrição (Balancetes SIGAP)                –  

(C) (-) Baixa (Balancetes SIGAP)                   3.603,12  

(D) = (A+B-C) Saldo Para o Exercício Seguinte               –  

(E) Saldo de Estoque no Balanço Patrimonial              –  

(F) = (E-D) Diferença                  –  

(G) Saldo do Inventário de Material em Estoque              –  

(H) = (G-D) Diferença                  - 

2.6. O valor registrado como imobilizado representa o ativo tangível que é mantido para 

o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços públicos?  

2.6.1. Conclusão  

Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso 

conhecimento que nos leve a acreditar que o valor registrado como Ativo Imobilizado 

na conta Bens Móveis3 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais de Mirante da Serra – SERRA-PREVI, no final do exercício de 2015, não 

estejam adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com 

as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme tabela abaixo: 

Bens Móveis Descrição                 Valor (R$)  

(A) Saldo do Exercício Anterior                  22.118,78 

(B) (+) Inscrição (Balancete - SIGAP)                 –  

(C) (-) Baixa (Balancete - SIGAP)                 –  

(D) = (A+B-C) Saldo Para o Exercício Seguinte               22.118,78  

(E) Saldo de Bens Móveis no Balanço Patrimonial               22.118,78  

(F) = (E-D) Diferença                  –  

(G) Saldo do Inventário dos Bens Móveis                22.118,78  

(H) = (G-D) Diferença                  - 

2.7. Todos os ativos e passivos estão adequadamente evidenciados no Balanço 

Patrimonial?  

2.7.1. Conclusão  

Com base nos procedimentos aplicados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso 

conhecimento que nos leve a acreditar que os Ativos e Passivos não estão 

adequadamente evidenciados no Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência Social 

dos Servidores Públicos Municipais de Mirante da Serra – SERRA-PREVI, no final do 

exercício de 2015, de acordo com asNormas de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público, conforme tabela abaixo: 

Consistência entre os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial 

Descrição                    Valor (R$) 

1. Ativo Financeiro                                8.672.290,86 

2. Ativo Permanente                   22.118,78  

3. Ativo Total de acordo com a Lei nº 4.320/1964 (1+2)          8.694.409,64  

4. Ativo Circulante (Balanço Patrimonial - Quadro Principal)          8.672.290,86  

5. Ativo Não Circulante (Balanço Patrimonial - Quadro Principal)              22.118,78  
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6. Ativo Total de acordo com o MCASP (4+5)           8.694.409,64  

7. Resultado (3-6) Confere?: 0=Sim/Outros valores=Não (inconsistência)           0,00  

8. Passivo Financeiro              0,00  

9. Passivo Permanente              7.207.068,74  

10. Passivo Total de acordo com a Lei nº 4.320/1964 (8+9)          7.207.068,74  

11. Passivo Circulante (Balanço Patrimonial - Quadro Principal)         0,00  

12. Passivo Não Circulante (Balanço Patrimonial - Quadro Principal)         7.207.068,74  

13. Restos/Pagar N Processados (Coluna "f", Anexo 1-Balanço Orçamentário)         0,00  

14. Restos/Pagar N Processados Liq. (Coluna "c", Anexo 1-Balanço Orçamentário) 0,00  

15. Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício (Balanço Financeiro)       

0,00  

16. Passivo Total-MCASP-Restos/Pagar N processados (11+12+13-14+15)7.207.068,74  

17. Resultado (10-15) Confere?: 0=Sim/Outros valores=Não (inconsistência)      

0,00 

2.8. A despesa administrativa do RPPS foi dentro do limite máximo estabelecido?  

2.8.1. Conclusão  

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 ”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”.  

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 mencionados.  

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: 
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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. 

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

expressas define que o descumprimento 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.  

No caso do Município de Mirante da Serra, a Lei Municipal nº 696, de 25 de novembro 

de 2014, dispõe que o Poder público contribuirá com alíquota suplementar de 1,5% 

sobre a folha a folha mensal para cobrir as despesas administrativas excedentes.  

Contudo, a partir do mês de outubro de 2015 as despesas do RPPS passaram a ser 

custeadas diretamente pelo ente federativo.  

Dessa forma, visando averiguar se as despesas administrativas do SERRA-PREVI não 

ultrapassaram os limites da lei, apurou-se o total das remunerações brutas (somatório 

das folhas do Ente Federativo e da Unidade Gestora) referente ao exercício de 2014, no 

montante de R$8.226.857,304 para base dos 2% da Portaria MPS nº 402/08, e também o 

somatório das bases de cálculos para a previdência das folhas de pagamentos do 

exercício de 2015 até o mês de setembro/2015, no valor de R$ 4.864.539,195 para base 

de 1,5% da Lei Municipal nº 696/2014. 

Assim se verificou que as despesas administrativas do RPPS não poderiam ultrapassar o 

valor de R$ 164.537,15 (2% de R$ 8.226.857,30) mais R$ 72.968,09 (1,5% de R$ 

4.864.539,19), no montante de R$ 237.505,24 (R$ 164.537,15 + 72.968,09).  

Em consulta ao anexo VI da Lei Federal nº 4.320/64 (ID 275830, pág. 70), se verifica 

que a o gasto com as despesas administrativas do SERRA-PREVI, no decorrer do 

exercício de 2015 atingiu o montante de R$ 229.111,84, portanto, dentro do limite (R$ 

237.505,24). 

Ressalta-se que a partir do mês de outubro de 2015 as despesas do RPPS passaram a ser 

custeadas diretamente pelo ente federativo. 

De todo o exposto conclui-se, com base nos procedimentos aplicados, que nada chegou 

ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as despesas administrativas do 

RPPS não foram realizadas dentro do limite máximo estabelecido. 

2.9. A composição da Carteira de Investimentos do RPPS é adequada?  

2.9.1. Conclusão  

Os regimes próprios de previdência social poderão aplicar a disponibilidade de seus 

recursos em três modalidades: investimentos em segmento de renda fixa, de renda 

variável e de imóveis, com observância de regras de segurança, solvência, liquidez, 

rentabilidade, proteção e prudência financeira. Releva-se, ainda, que a eventual 

aquisição de títulos do mercado financeiro deverá observar a Resolução 3.922/2010, 

editada pelo Banco Central do Brasil.  

Dessa forma, com base nos procedimentos aplicados nesta instrução técnica, conclui-se 

que nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que a composição da 

carteira de investimentos do RPPS não esteja adequada. 

(...) 

2.10. A contabilização das provisões matemáticas está coincidente com o resultado da 

avaliação Atuarial?  

2.10.1. Conclusão  
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Com base nos procedimentos realizados na instrução destas contas, nada chegou ao 

nosso conhecimento que nos leve a acreditar que a contabilização das provisões 

matemáticas não esteja coincidente com o resultado da Avaliação Atuarial. 

(...) 

2.11. Houve cumprimento das determinações e recomendações proferidas pela Corte de 

Contas?  

2.11.1. Conclusão  

Em consulta ao sistema PC-e, notou-se a existência das seguintes determinações 

contidas nas seguintes decisões:  

- APL-TC 00447/17, do processo nº 01008/17;  

- AC1-TC 01804/17, do processo nº 01865/14;  

- AC1-TC 00747/18, do processo nº 01444/15;  

- AC1-TC 00888/18, do processo nº 01171/17; e  

- AC1-TC 01157/18, do processo nº 02062/13; 

Contudo, os elementos apresentados na presente prestação de contas não evidenciaram o 

cumprimento das determinações contidas nas Decisões acima mencionadas. Dessa 

forma, na conclusão deste relatório será proposta determinação para que na próxima 

prestação de contas haja manifestação dos agentes responsáveis, em tópicos específicos 

a serem inseridos no Relatório anual circunstanciado. 

2.12. Houve manifestação do controle interno sobre a prestação de contas?  

2.12.1. Conclusão  

O Relatório Anual de Controle Interno apresentado (ID 275830 págs. 187/196) não 

especificou achado de auditoria. Consequentemente o Certificado de Auditoria (pág. 

197) foi emitido em grau regular. Diante disso, conclui-se que houve manifestação do 

controle interno sobre essas contas. (sic). (grifos e destaques originais). 

8. Alfim, opinou pelo julgamento regular das presentes contas, nos termos do artigo 16, 

inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 154/96, no que foi acompanhado in totum pelo Ministério 

Público de Contas.    

9. Perlustrando amiúde os autos, entendo assistir razão à Unidade Técnica e Ministério 

Público de Contas pois: (i) o Gestor cumpriu o dever de prestar contas, encaminhando-a 

tempestivamente; (ii) as demonstrações contábeis atenderam às disposições insertas na Lei Federal  

n. 4.320/64 e demais normas de regência, registrando adequadamente os ativos e passivos do Instituto; 

(iii) a gestão dos recursos previdenciários foi realizada em conformidade com a legislação vigente;  

(iv) as despesas administrativas (taxa de administração) foram realizadas dentro do limite máximo 

estabelecido; (v) a inscrição das provisões matemáticas corresponde com o resultado da Avaliação 

Atuarial; e (vi) a composição da “Carteira de Investimentos” do RPPS encontra-se adequada à norma 

de regência. 

10.  Conclusão: In casu, considerando que as peças contábeis foram elaboradas de 

acordo com a Lei Federal n. 4.320/64 e demais normas de contabilidade aplicadas ao Setor Público e, 

considerando que os registros certificam que as execuções orçamentária, financeira, patrimonial e 

operacional apresentaram resultados positivos da gestão; houve cumprimento dos mandamentos 

constitucionais e legais pertinentes ao equilíbrio orçamentário e financeiro e com os gastos com 

“despesas administrativas”, acolho in totum as manifestações Instrutivas e Ministerial para considerar 

que as contas do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da 
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Serra, relativas ao exercício de 2015, estão aptas a receberem o julgamento regular, a teor dos 

precedentes desta Corte de Contas: Acórdãos AC1-TC 00226/18 e  AC1-TC 00742/18, proferidos nos 

autos dos Processos ns. 1436/2015 e 1618/2017 - 1ª Câmara, ambos do Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho, da relatoria do e. Conselheiro Wilber Carlos 

dos Santos Coimbra. 

 

VOTO DO CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES 

4. 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 

2015, de responsabilidade do Sr. Milton Braz Rodrigues Coimbra, CPF n. 820.817.196-49, então 

Superintendente do Instituto, responsável pela Gestão; e o Sr. Jasiel Oliveira da Silva,  

CPF n. 051.905.762-72, na qualidade de Controlador Interno. 

5. 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,  

(fls. 186/199, ID 275830). 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. 

6. Observe-se, por oportuno, que passou desapercebido pela Unidade Técnica e Parquet 

de Contas que o Sr. Milton Braz Rodrigues Coimbra, CPF n. 820.817.196-49, assinou as presentes 

contas como Superintendente e Responsável pela Contabilidade, em indiscutível ofensa ao princípio de 

impessoalidade, porquanto, no mínimo impróprio, o gestor contabilizar seus próprios atos, afrontando 

às regras mais básicas da “Segregação de Funções”, objeto dos princípios essenciais do sistema de 

Controle Interno. 

6.1. Não há dúvida, portanto, que o princípio da segregação de funções, no presente caso, 

fora violado. No entanto, em razão da ausência de evidências nos autos que a impropriedade tenha causado 

algum prejuízo à administração do Instituto; que o Contador tenha se utilizado da função para encobrir 

impropriedades nos registros contábeis, de sua responsabilidade como gestor; ou obstaculizado a 

fiscalização deste Tribunal, em seu mister constitucional, a teor dos precedentes deste Tribunal: Acórdão 

n. 114/2010 –2ª Câmara, Processo n. 1558/09, da relatoria do e. Conselheiro Paulo Curi Neto; Acórdão 

APL-TC 00414/17, proferido nos autos do Processo n. 4069/14, da relatoria do e. Conselheiro 

Valdivino Crispim de Souza; e Acórdão n. 135/2014 – 1ª Câmara, proferido nos autos do Processo n. 

1942/12, desta relatoria, tendo em vista o pequeno porte da Autarquia sub examine, entendo que a falha não 

justifica a penalização do agente, razões pelas quais afasto a impropriedade, neste caso concreto, tendo em 

vista sua regularização já no exercício seguinte, porquanto as Contas Anuais do exercício de 2016, objeto 

do Processo  

n. 1171/17-TCE-RO, apresenta o Sr. Milton Braz Rodrigues Coimbra, CPF n. 820.817.196-49, como 

Superintendente e o Sr. Moacir de Souza Martins, CPF n. 600.681.752-72, Responsável pelo Setor de 

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

de Contas e na inicial apresentou Relatório (ID 709047), o qual peço venia para transcrevê-lo, no 

quanto interessa, com o fim de substanciar o voto, ipsis litteris: 

  2.1. A prestação de contas anual e os balancetes mensais foram entregues no prazo 

legal?  

 2.1.1. Conclusão  

A prestação de contas do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais de Mirante da Serra – SERRA-PREVI, relativa ao exercício de 2015, foi 

entregue ao Tribunal de 

Contas dentro do prazo estipulado, conforme Ofício nº 25/SERRA - 

PREVl/SUPERINT, de 29.03.2016, protocolo nº 03620/16 de 30.03.2016, ID 275830, 

dos autos 01121/16. Da mesma forma, todos os balancetes mensais foram entregues via 

sistema SIGAP. Portanto, considera-se tempestiva a prestação de contas. 

  2.2. A prestação de contas anual contém todos os elementos exigidos?  

  2.2.1. Conclusão  

Por meio de exame documental verificou-se que a prestação de contas referente ao 

exercício de 2016 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais de Mirante da Serra – SERRA-PREVI contém os documentos exigidos, 

exceto as notas explicativas às demonstrações contábeis e os quadros dos ativos e 

passivos financeiros e permanentes e do superávit/déficit financeiro (ambos anexos do 

balanço patrimonial de acordo com o MCASP). Também se verificou que o Balanço 

Financeiro apresentado foi elaborado nos moldes da Lei Federal nº 4.320/64.  

Entretanto, considerando a essência sobre a forma, além dos princípios da 

racionalização administrativa, da proporcionalidade, da razoabilidade, da economia 

processual e da eficiência, achou-se desnecessário o apontamento de achado em razão 

da ausência desses relatórios. Haja vista que não foi prejudicada a devida análise das 

contas e o exame de todos os saldos relevantes. Ademais, em consulta ao processo nº 

01304/18-TCERO2, via Sistema PCE verificou-se que as demonstrações contábeis 

apresentadas referentes as contas do exercício de 2017 já estão nos moldes da Portaria 

STN Nº 438, de 12 de julho de 2012. 

Contudo, na conclusão deste relatório será proposta determinação para que na próxima 

prestação de contas todas as demonstrações contábeis sejam apresentadas de acordo 

com a estrutura da norma vigente, inclusive contendo as devidas notas explicativas. 

2.3. Os saldos registrados no grupo Caixa e Equivalentes de Caixa representam 

adequadamente as disponibilidades financeiras da entidade auditada? 

  2.3.1. Conclusão  

Com base nos procedimentos aplicados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso 

conhecimento que nos leve a acreditar que as informações da conta Caixa e Equivalente 

de Caixa do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de 

Mirante da Serra – SERRA-PREVI, no final do exercício de 2015 não estejam 

adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as 

Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme tabela abaixo: 

Teste de saldo da conta Caixa e Equivalente de Caixa  

Descrição                   

Valor (R$)  

1. Receita Arrecadada (Balanço Orçamentário)          2.807.811,79  

2. Despesas Pagas (Balancete dezembro)           1.316.867,77  

3. Transf. financeiras recebidas+recebimento extraorçamentários (BF)          237.573,06       
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4. Transf. financeiras concedidas+pagamentos de restos a pagar (BF)           237.573,06  

5. Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária (1-2) 1.490.944,02        

6. Variação da dispon. decorrente da execução extraorçamentária (3-4)       0,00        

7. Variação do período apurada (5+6)           1.490.944,02  

8. Saldo Inicial/Caixa e Equivalente (SF do Balanço Patrimonial/anterior) 7.181.346,84 

9. Geração Líquida de Invest. e Aplicações Financeiras (Balanço Patrimonial)        0,00  

10. Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa apurado (7+8-9)        8.672.290,86  

11. Saldo Final/Caixa e Equivalente demonstrado no Balanço Patrimonial 8.672.290,86 

  12. Resultado (10-11) Confere?: 0=Sim/Outros valores=Não (inconsistência)   0,00 

 2.4. O valor do Patrimônio Líquido da entidade concilia com os resultados acumulados? 

2.4.1. Conclusão  

Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso 

conhecimento que nos leve a acreditar que as informações do Patrimônio Líquido do 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Mirante da Serra 

– SERRA-PREVI, no final do exercício de 2015 não estejam adequadamente 

conciliados com os resultados acumulados apresentados de acordo com as Normas de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme tabela abaixo: 

  Teste de saldo dos resultados acumulados 

  Descrição                 Valor (R$)  

  1. Variação Patrimonial Aumentativa (DVP)        10.490.269,13  

  2. Variação Patrimonial Diminutiva (DVP)         10.664.752,14  

 3. Resultado Patrimonial apurado no período (1-2)           -174.483,01  

4. Resultado evidenciado na DVP              -174.483,01  

5. Resultado (3-4) Confere?: 0=Sim / Outros valores = Não (inconsistência)      0,00  

6. Resultados Acumulados (Exercício anterior - Balanço Patrimonial)         0,00  

7. Ajustes de exercícios anteriores (Exercício Atual - Balanço Patrimonial)       0,00  

8. Resultados Acumulados apurado no período (3+6+7)           -174.483,01  

9. Resultados Acumulados demonstrado no Balanço Patrimonial          -174.483,01  

10. Resultado (8-9) Confere?: 0=Sim/Outros valores=Não (inconsistência)        0,00 

2.5. O saldo da conta Estoque é consistente com a movimentação do período?  

2.5.1. Conclusão  

Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso 

conhecimento que nos leve a acreditar que as informações da conta 

Estoque/Almoxarifado do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais de Mirante da Serra – SERRAPREVI, no final do exercício de 2015, não 

estejam adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com 

as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme tabela abaixo: 

Estoque/Almoxarifado  

Descrição                 Valor (R$)  

(A) Saldo do Exercício Anterior                   3.603,12  

(B) (+) Inscrição (Balancetes SIGAP)                –  

(C) (-) Baixa (Balancetes SIGAP)                   3.603,12  

(D) = (A+B-C) Saldo Para o Exercício Seguinte               –  

(E) Saldo de Estoque no Balanço Patrimonial              –  

(F) = (E-D) Diferença                  –  

(G) Saldo do Inventário de Material em Estoque              –  

(H) = (G-D) Diferença                  - 

2.6. O valor registrado como imobilizado representa o ativo tangível que é mantido para 

o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços públicos?  
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2.6.1. Conclusão  

Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso 

conhecimento que nos leve a acreditar que o valor registrado como Ativo Imobilizado 

na conta Bens Móveis3 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais de Mirante da Serra – SERRA-PREVI, no final do exercício de 2015, não 

estejam adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com 

as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme tabela abaixo: 

Bens Móveis Descrição                 Valor (R$)  

(A) Saldo do Exercício Anterior                  22.118,78 

(B) (+) Inscrição (Balancete - SIGAP)                 –  

(C) (-) Baixa (Balancete - SIGAP)                 –  

(D) = (A+B-C) Saldo Para o Exercício Seguinte               22.118,78  

(E) Saldo de Bens Móveis no Balanço Patrimonial               22.118,78  

(F) = (E-D) Diferença                  –  

(G) Saldo do Inventário dos Bens Móveis                22.118,78  

(H) = (G-D) Diferença                  - 

2.7. Todos os ativos e passivos estão adequadamente evidenciados no Balanço 

Patrimonial?  

2.7.1. Conclusão  

Com base nos procedimentos aplicados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso 

conhecimento que nos leve a acreditar que os Ativos e Passivos não estão 

adequadamente evidenciados no Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência Social 

dos Servidores Públicos Municipais de Mirante da Serra – SERRA-PREVI, no final do 

exercício de 2015, de acordo com asNormas de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público, conforme tabela abaixo: 

Consistência entre os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial 

Descrição                    Valor (R$) 

1. Ativo Financeiro                                8.672.290,86 

2. Ativo Permanente                   22.118,78  

3. Ativo Total de acordo com a Lei nº 4.320/1964 (1+2)          8.694.409,64  

4. Ativo Circulante (Balanço Patrimonial - Quadro Principal)          8.672.290,86  

5. Ativo Não Circulante (Balanço Patrimonial - Quadro Principal)              22.118,78  

6. Ativo Total de acordo com o MCASP (4+5)           8.694.409,64  

7. Resultado (3-6) Confere?: 0=Sim/Outros valores=Não (inconsistência)           0,00  

8. Passivo Financeiro              0,00  

9. Passivo Permanente              7.207.068,74  

10. Passivo Total de acordo com a Lei nº 4.320/1964 (8+9)          7.207.068,74  

11. Passivo Circulante (Balanço Patrimonial - Quadro Principal)         0,00  

12. Passivo Não Circulante (Balanço Patrimonial - Quadro Principal)         7.207.068,74  

13. Restos/Pagar N Processados (Coluna "f", Anexo 1-Balanço Orçamentário)         0,00  

14. Restos/Pagar N Processados Liq. (Coluna "c", Anexo 1-Balanço Orçamentário) 0,00  

15. Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício (Balanço Financeiro)       

0,00  

16. Passivo Total-MCASP-Restos/Pagar N processados (11+12+13-14+15)7.207.068,74  

17. Resultado (10-15) Confere?: 0=Sim/Outros valores=Não (inconsistência)      

0,00 

2.8. A despesa administrativa do RPPS foi dentro do limite máximo estabelecido?  

2.8.1. Conclusão  

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 
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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 ”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”.  

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 mencionados.  

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. 

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

expressas define que o descumprimento 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.  

No caso do Município de Mirante da Serra, a Lei Municipal nº 696, de 25 de novembro 

de 2014, dispõe que o Poder público contribuirá com alíquota suplementar de 1,5% 

sobre a folha a folha mensal para cobrir as despesas administrativas excedentes.  

Contudo, a partir do mês de outubro de 2015 as despesas do RPPS passaram a ser 

custeadas diretamente pelo ente federativo.  

Dessa forma, visando averiguar se as despesas administrativas do SERRA-PREVI não 

ultrapassaram os limites da lei, apurou-se o total das remunerações brutas (somatório 

das folhas do Ente Federativo e da Unidade Gestora) referente ao exercício de 2014, no 

montante de R$8.226.857,304 para base dos 2% da Portaria MPS nº 402/08, e também o 
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somatório das bases de cálculos para a previdência das folhas de pagamentos do 

exercício de 2015 até o mês de setembro/2015, no valor de R$ 4.864.539,195 para base 

de 1,5% da Lei Municipal nº 696/2014. 

Assim se verificou que as despesas administrativas do RPPS não poderiam ultrapassar o 

valor de R$ 164.537,15 (2% de R$ 8.226.857,30) mais R$ 72.968,09 (1,5% de R$ 

4.864.539,19), no montante de R$ 237.505,24 (R$ 164.537,15 + 72.968,09).  

Em consulta ao anexo VI da Lei Federal nº 4.320/64 (ID 275830, pág. 70), se verifica 

que a o gasto com as despesas administrativas do SERRA-PREVI, no decorrer do 

exercício de 2015 atingiu o montante de R$ 229.111,84, portanto, dentro do limite (R$ 

237.505,24). 

Ressalta-se que a partir do mês de outubro de 2015 as despesas do RPPS passaram a ser 

custeadas diretamente pelo ente federativo. 

De todo o exposto conclui-se, com base nos procedimentos aplicados, que nada chegou 

ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as despesas administrativas do 

RPPS não foram realizadas dentro do limite máximo estabelecido. 

2.9. A composição da Carteira de Investimentos do RPPS é adequada?  

2.9.1. Conclusão  

Os regimes próprios de previdência social poderão aplicar a disponibilidade de seus 

recursos em três modalidades: investimentos em segmento de renda fixa, de renda 

variável e de imóveis, com observância de regras de segurança, solvência, liquidez, 

rentabilidade, proteção e prudência financeira. Releva-se, ainda, que a eventual 

aquisição de títulos do mercado financeiro deverá observar a Resolução 3.922/2010, 

editada pelo Banco Central do Brasil.  

Dessa forma, com base nos procedimentos aplicados nesta instrução técnica, conclui-se 

que nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que a composição da 

carteira de investimentos do RPPS não esteja adequada. 

(...) 

2.10. A contabilização das provisões matemáticas está coincidente com o resultado da 

avaliação Atuarial?  

2.10.1. Conclusão  

Com base nos procedimentos realizados na instrução destas contas, nada chegou ao 

nosso conhecimento que nos leve a acreditar que a contabilização das provisões 

matemáticas não esteja coincidente com o resultado da Avaliação Atuarial. 

(...) 

2.11. Houve cumprimento das determinações e recomendações proferidas pela Corte de 

Contas?  

2.11.1. Conclusão  

Em consulta ao sistema PC-e, notou-se a existência das seguintes determinações 

contidas nas seguintes decisões:  

- APL-TC 00447/17, do processo nº 01008/17;  

- AC1-TC 01804/17, do processo nº 01865/14;  

- AC1-TC 00747/18, do processo nº 01444/15;  

- AC1-TC 00888/18, do processo nº 01171/17; e  

- AC1-TC 01157/18, do processo nº 02062/13; 

Contudo, os elementos apresentados na presente prestação de contas não evidenciaram o 

cumprimento das determinações contidas nas Decisões acima mencionadas. Dessa 

forma, na conclusão deste relatório será proposta determinação para que na próxima 
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prestação de contas haja manifestação dos agentes responsáveis, em tópicos específicos 

a serem inseridos no Relatório anual circunstanciado. 

2.12. Houve manifestação do controle interno sobre a prestação de contas?  

2.12.1. Conclusão  

O Relatório Anual de Controle Interno apresentado (ID 275830 págs. 187/196) não 

especificou achado de auditoria. Consequentemente o Certificado de Auditoria (pág. 

197) foi emitido em grau regular. Diante disso, conclui-se que houve manifestação do 

controle interno sobre essas contas. (sic). (grifos e destaques originais). 

8. Alfim, opinou pelo julgamento regular das presentes contas, nos termos do artigo 16, 

inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 154/96, no que foi acompanhado in totum pelo Ministério 

Público de Contas.    

9. Perlustrando amiúde os autos, entendo assistir razão à Unidade Técnica e Ministério 

Público de Contas pois: (i) o Gestor cumpriu o dever de prestar contas, encaminhando-a 

tempestivamente; (ii) as demonstrações contábeis atenderam às disposições insertas na Lei Federal  

n. 4.320/64 e demais normas de regência, registrando adequadamente os ativos e passivos do Instituto; 

(iii) a gestão dos recursos previdenciários foi realizada em conformidade com a legislação vigente;  

(iv) as despesas administrativas (taxa de administração) foram realizadas dentro do limite máximo 

estabelecido; (v) a inscrição das provisões matemáticas corresponde com o resultado da Avaliação 

Atuarial; e (vi) a composição da “Carteira de Investimentos” do RPPS encontra-se adequada à norma 

de regência. 

10.  Conclusão: In casu, considerando que as peças contábeis foram elaboradas de 

acordo com a Lei Federal n. 4.320/64 e demais normas de contabilidade aplicadas ao Setor Público e, 

considerando que os registros certificam que as execuções orçamentária, financeira, patrimonial e 

operacional apresentaram resultados positivos da gestão; houve cumprimento dos mandamentos 

constitucionais e legais pertinentes ao equilíbrio orçamentário e financeiro e com os gastos com 

“despesas administrativas”, acolho in totum as manifestações Instrutivas e Ministerial para considerar 

que as contas do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da 

Serra, relativas ao exercício de 2015, estão aptas a receberem o julgamento regular, a teor dos 

precedentes desta Corte de Contas: Acórdãos AC1-TC 00226/18 e  AC1-TC 00742/18, proferidos nos 

autos dos Processos ns. 1436/2015 e 1618/2017 - 1ª Câmara, ambos do Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho, da relatoria do e. Conselheiro Wilber Carlos 

dos Santos Coimbra. 

 

11. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, em homenagem ao princípio 

da Colegialidade, expresso em decisões pretéritas desta Corte em matéria dessa mesma natureza, 

considerando que o Gestor cumpriu o dever de prestar contas, encaminhando-a tempestivamente; (ii) 

as demonstrações contábeis atenderam às disposições insertas na Lei Federal n. 4.320/64 e demais 

normas de regência, registrando adequadamente os ativos e passivos do Instituto; (iii) a gestão dos 

recursos previdenciários foi processada em conformidade com a legislação vigente; (iv) as despesas 

administrativas (taxa de administração) foram realizadas dentro do limite máximo estabelecido; (v) a 

inscrição das provisões matemáticas na forma do resultado da Avaliação Atuarial; e (vi) a composição 

da carteira de investimentos do RPPS encontra-se adequada; sem mais delongas; convirjo in totum 

Documento eletrônico assinado por BENEDITO ANTÔNIO ALVES e/ou outros  em 15/05/2019 10:18.
Documento ID=765232   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 00423/19 referente ao processo 01121/16  

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326  

www.tce.ro.gov.br 

18 de 18 

Proc.: 01121/16 

Fls.:__________ 

com as oportunas e profícuas  manifestações proferidas pela Unidade Técnica e Parquet de Contas, por 

meio do Parecer n. 0002/2019-GPEPSO, da lavra da e. Procuradora Érika Patrícia Saldanha de 

Oliveira, quanto à regularidade das contas e submeto à deliberação desta Colenda Primeira Câmara o 

seguinte VOTO: 

I – JULGAR REGULARES as Contas do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, exercício financeiro de 2015, de 

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

Instituto, Responsável pela Gestão; e do Sr. Jasiel Oliveira da Silva, CPF n. 051905.762-72, na 

qualidade de Controlador Interno, concedendo-lhes quitação plena, pela exatidão dos demonstrativos 

contábeis, a legalidade e a economicidade dos atos de gestão, com fulcro nos artigos 16, inciso I, e 17, 

ambos da Lei Complementar Estadual n. 154/96, c/c o artigo 23, parágrafo único, do Regimento 

Interno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;  

II – DETERMINAR à Secretaria Geral de Controle Externo que, em observância à 

valoração conferida pela Corte de Contas às atribuições dos órgãos de Controle Interno, notadamente 

no que diz respeito a aspectos qualitativos, a nova metodologia de exame de prestações de contas 

deverá criar mecanismo que permita análise adequada dos relatórios apresentados. 

III – DAR CONHECIMENTO desta decisão aos interessados, via Diário Oficial 

Eletrônico deste Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como marco inicial 

para possível interposição de recursos, com supedâneo no artigo 22, inciso IV, c/c o artigo 29, inciso 

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; e 

IV – ARQUIVAR os autos, após cumpridos integralmente os trâmites legais. 

É como voto. 
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