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RELATÓRIO

 

1. Trata-se de JUSTIFICATIVAS apresentadas, objetivando a correção das irregularidades
sancionadas no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV, em face
do Despacho Preclusão - DP SEI nº 146/2018/COCAP/CGAUC/SRPPS/SPREV-MF, emitido em
04/10/2018, proferido nos autos do Processo Administrativo Previdenciário - PAP em epígrafe.

 

2. No referido decisório, foi alterada a situação dos critérios “Caráter Contributivo (Repasse) –
Decisão Administrativa”, "Utilização dos Recursos Previdenciários - Decisão Administrativa" e
"Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses DIPR - Consistência e Caráter
Contributivo", de "EM ANÁLISE" para "IRREGULAR", com fundamento no artigo 16, inciso I, da
Portaria MPS nº 530/2014.

 

3. O Município apresenta JUSTIFICATIVAS, por intermédio do Ofício nº 872/2018/GP, de 17
de setembro de 2018, recebido no Ministério da Fazenda em 04/12/2018, com o fito de sanar as
irregularidades “Caráter Contributivo (Repasse) – Decisão Administrativa”, "Utilização dos Recursos
Previdenciários - Decisão Administrativa" e "Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses
DIPR - Consistência e Caráter Contributivo".

 

4. É o breve relatório.

 

 

Da Análise

 

Preliminar

 

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

 

Da Justificativa de Regularização à NAF

 

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

 



6. A auditoria nos subitens 2.5 a 2.8 do Relatório de Auditoria-Fiscal Direta anexo à
Notificação de Auditoria-Fiscal (NAF) Nº 117/2018 apontou infringência a Lei nº 9.717, de 1998, art. 1º, II;
Portaria nº 204, de 2008, art. 5º, I; Portaria nº 402, de 2008, artigos 6º e 29, §§ 3º e 5º, em razão da seguinte
irregularidade atinente: repasse a menor de contribuições patronais devidas pelo Município ao RPPS
incidentes sobre os benefícios de auxílio-doença e salário-maternidade, conforme relatório abaixo
reproduzido:

"2.5  Com base nas informações prestadas pelo Ente através do DIPR e nas folhas de
pagamento e documentos de repasse apresentados à auditoria, referentes às competências
01/2014 a 12/2017, concluiu-se que as contribuições devidas no período não foram
integralmente repassadas ao RPPS ou regularizadas mediante parcelamento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA (RO)
a) Contribuições de responsabilidade do Ente incidentes sobre os benefícios de auxílio-doença
e salário-maternidade, pagos pela Unidade Gestora, das competências 01/2014 a 12/2017, no
valor total de R$ 343.852,52, pelo seu valor original, conforme tabelas abaixo:



2.6 A incidência da contribuição patronal sobre os benefícios de auxílio-doença e salário-
maternidade está prevista na Lei n° 727/2015, que expressamente define no Art. 13, §
1°: "constituem também fonte do plano de custeio do RPPS as contribuições previdenciárias
previstas nos incisos I, II e III incidentes sobre o abono anual, salário-maternidade, auxílio-
doença, auxílio-reclusão e os valores pagos ao segurado pelo seu vínculo funcional com o
Município, em razão de decisão administrativa". A Portaria MPS n° 402/2008 define no Art. 4°,
§ 3°, que há incidência regular da contribuição do ente federativo sobre o benefício de auxílio-
doença durante o afastamento do servidor, ressalvada a hipótese de exclusão desse benefício
da base de cálculo da contribuição patronal na lei do ente federativo.
2.7 A responsabilidade pelo recolhimento da contribuição patronal do servidor afastado, em
gozo de benefício temporário, é da entidade municipal a qual esse servidor está vinculado em
razão do exercício do cargo público. 
2.8 A regularização do débito acima poderá ser feita mediante recolhimento das contribuições
ao SERRA PREVI, ou parcelamento do débito, dentro dos termos definidos no artigo 5º e 5°-A
da Portaria/MPS nº 402, de 10/12/2008, e alterações posteriores. A falta de recolhimento
integral das contribuições previdenciárias caracteriza IRREGULARIDADE do Ente no critério
“Caráter Contributivo (Repasse) – Decisão Administrativa”, exigido para a emissão do
Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, conforme artigo 5º, inciso I, alínea “b” da
Portaria MPS nº 204/2008. Todos os valores apurados do débito devem ser recolhidos ou
parcelados com os devidos acréscimos legais, a serem calculados mês a mês."

 

7. Em sua impugnação, o interessado alega desconhecimento da obrigação para o não
recolhimento, reconhece a dívida e solicita a dispensa do recolhimento em razão da dificuldade financeira do
ente público, conforme reproduzido a seguir:

8. Compulsando os autos, verifica-se que não foram anexados guias de recolhimento e
comprovantes de depósito dos valores referente as competências 01/2014 e 12/2017, bem como, a



solicitação da dispensa da contribuição não pode ser acolhida, considerando a existência de previsão legal
para recolhimento da referida contribuição, sendo necessária a quitação dos valores apurados pela auditoria,
no valor originário de R$ 343.852,52.

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

10. Para regularização do critério, o ente federativo deverá apresentar extrato bancário do RPPS
referente ao mês em que foi efetuado o recolhimento, que comprove que os supostos valores recolhidos,
grifados nos extratos bancários, de fato, referem-se ao pagamento das contribuições previdenciárias em
questão.

11. Os recolhimentos deverão se coadunar com os valores dos débitos apurados em NAF, em
cada competência de apuração, conforme os quadros contidos no relatório de auditoria e, quando realizados
em atraso, após o vencimento, deverão conter os acréscimos legais exigidos em lei do ente federativo. Desta
feita, para regularização do critério, além da documentação supra, faz-se necessária a apresentação de
planilha auxiliar que demonstre o cálculo dos acréscimos legais devidos no pagamento das contribuições
vencidas.

12. Caso encaminhada, a documentação para comprovação de regularidade nos repasses deverá
vir ordenada por ANEXOS e organizada criteriosamente, conforme exercício de apuração a que se refira,
mês a mês, de forma a possibilitar uma análise/comparação das provas.

13. No que concerne ao pagamento parcelado, tem-se que maiores informações sobre a geração
de acordo de parcelamento podem ser obtidas nos arts. 5° e 5°A da Portaria MPS n°402/2008 e no
“MANUAL PARA CADASTRO DE ACORDOS DE PARCELAMENTO”, disponível no sítio da
Previdência Social na internet através do endereço dinâmico: http://www.previdencia.gov.br/regimes-
proprios/parcelamentos-rpps/.

 

Do Critério “Utilização dos Recursos Previdenciários – Decisão Administrativa”

 

14. No que se refere às irregularidades apontadas no critério “Utilização dos Recursos
Previdenciários – Decisão Administrativa”, verifica-se, que auditoria apontou infringência a Lei nº
10.887/2004, Art. 9º; Portaria nº 204/2008, Art. 5º, IV; Portaria nº 402/2008, Art. 10., em razão de que nos
exercícios de 2014 a 2017 ocorreu excesso de despesa administrativa, gerando uma dívida do Município
com o RPPS, no valor originário de R$ 579.709,73 (quinhentos e setenta e nove mil setecentos e nove reais
e setenta e três centavos)  , conforme consta nos  subitens 3.2 a 3.6 do referido relatório abaixo reproduzido:

"3.2 Até 23 de setembro de 2015 a Lei municipal n° 696/2014 previa uma alíquota
de 2,00% para a cobertura das despesas administrativas e outros 1,50% de custeio
do excesso dessas despesas. A Lei municipal n° 727/2015, Art. 13, § 3°, com
vigência a partir de 24.09.2015, passou a prever que: "os valores das despesas do
RPPS serão custeados diretamente pelo ente federativo. Esses valores serão
transferidos na forma de aportes financeiros ao RPPS para o pagamento de suas
despesas correntes e de capital, na proporção de 1/12 avos/mês, do total previsto na
Lei Orçamentária Anual para manutenção do SERRA PREVI. Estes valores que
forem transferidos não serão deduzidos dos repasses de recursos previdenciários".
3.3  A partir dessa previsão legal, qualquer gasto administrativo deverá ser
suportado pelo referido aporte e ser suficiente para a plena cobertura das despesas
administrativas da Unidade Gestora, não sendo possível a utilização dos recursos
previdenciários para tal fim, por configurar evidente utilização indevida. A tabela
abaixo demonstra o valor definido para as despesas administrativas nos exercícios
2015 a 2018:

3.4  Analisando as despesas administrativas do SERRA PREVI, informadas no DIPR
e também analisadas a partir dos demonstrativos contábeis e planilhas
apresentados à auditoria, verificamos que:
a) Não estão sendo informados no DIPR os aportes realizados pela Prefeitura para
a cobertura das despesas administrativas;
b) Não estão sendo efetuados os lançamentos contábeis relativos às receitas
intraorçamentárias desses aportes na Unidade Gestora, gerando uma diminuição
irreal do patrimônio do fundo, pela contabilização das despesas administrativas;
c) Os aportes das competências agosto a dezembro de 2017 não foram repassados
pela Prefeitura, gerando a assunção irregular de gastos na Unidade Gestora;
d) Foi verificado o excesso de despesas administrativas no somatório
dos exercícios  2014 a 2017, considerando o confronto dos gastos em relação às



alíquotas nos exercícios 2014 e 2015, e a falta de repasse dos aportes previstos em
lei nos exercícios 2016 e 2017.
3.5 A tabela abaixo demonstra o resultado das despesas administrativas em cada
exercício, considerando a possibilidade de acumulação dos recursos da taxa de
administração de um exercício para o outro, conforme previsto no Art. 15, Inciso
III, da Portaria n° 402/2008.

*  referente à previsão do Art. 50, Inciso III,  alínea "c", da Lei n° 393/2007, com
alteração das Leis n° 629/2013 e 696/2014. Alíquota de 1,50% para a cobertura do
excesso de despesas administrativas (vigente até 23/09/2015). Os valores de repasse
informados correspondem aos declarados pelo município no DIPR.
** Total de aportes para cobertura de despesas administrativas informado no DIPR
(vigente a partir de 24.09.2015).
�Observações:
i) Os valores totais lançados como “Remuneração no exercício anterior” foram
obtidos a partir das informações prestadas pelo Ente através do DIPR, auditadas,
por amostragem, nos resumos das folhas de pagamento dos servidores ativos,
aposentados e pensionistas, na conferência da rubrica "Total Bruto da Folha", para
o exercício imediatamente anterior ao da despesa, conforme detalhado na tabela
abaixo:

3.6 Conforme demonstrado acima, houve excesso na utilização de recursos do RPPS
para o pagamento de despesas administrativas nos exercícios 2014 a 2017, no valor
total de R$ 579.709,73, caracterizando IRREGULARIDADE no critério “Utilização
dos Recursos Previdenciários - Decisão Administrativa”. O Ente Estatal é o
responsável pelo aporte de recursos quando há insuficiência financeira no RPPS. A
regularização desse critério dá-se por repasse do tesouro municipal ao SERRA
PREVI, ou pelo parcelamento do valor devido, considerando o excesso de cada
exercício como competência dezembro do correspondente ano, dentro do que
estabelece o artigo 5°-A da Portaria/MPS nº 402/2008, com a redação dada pela
Portaria MF nº 333, de 11/07/2017, do valor que excedeu o limite para as despesas
administrativas."
 
 

15. Em sua defesa o Município contesta os valores lançados pela auditoria como despesa
administrativa nos exercícios de 2014 a 2017, alegando que houve economia nos recursos da taxa de
administração do RPPS, solicitando a regularização do critério, conforme abaixo reproduzido:









"
 

16. Da análise dos autos, verifica-se que não foram anexados documentação comprobatória dos
valores alegados, como guias de recolhimento, comprovante de depósito e extrato bancário, juntamente com
relatório analítico da despesa, entre outros, que demonstrem os valores contestados pelo representante legal
do Município.

17. Cabe destacar que a existência de alíquota adicional de 1,5 %, além do limite máximo de taxa
de administração para custeio do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, não encontra respaldo nas
normas legais dos RPPS, devendo ser custeado integralmente pelo Município, e este custeio deve ser
comprovado. Desta forma, permanece a pendência em relação ao critério "Utilização dos Recursos
Previdenciários - Decisão Administrativa".

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

 

Do Critério “Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter
Contributivo”

 

19. A auditoria nos subitens 4.1 a 4.4 do Relatório de Auditoria-Fiscal Direta anexo à
Notificação de Auditoria-Fiscal (NAF) Nº 117/2018 apontou infringência a Lei nº 9.717, de 1998, Art. 9°,
parágrafo único; Portaria nº 204/2008, arts. 5º, XVI, "d" e 10, § 8º; Portaria nº 402/2008, Art. 22, em razão
da seguinte irregularidade atinente: Os valores de remuneração e base de cálculo da Prefeitura municipal,
informados na competência dezembro de 2015 estão inferiores ao apurado nos resumos de folha de
pagamento apresentados à auditoria, bem como divergem da média dos valores das demais competências do
exercício, bem como não informação dos aportes no período de 10/2015 a 2017, conforme relatório abaixo
reproduzido:

"4.1 Foram verificadas inconsistências no preenchimento do DIPR do município de
Mirante da Serra (RO), conforme tratado nos itens a seguir.
4.2 Os valores de remuneração e base de cálculo da Prefeitura municipal,
informados na competência dezembro de 2015 estão inferiores ao apurado nos
resumos de folha de pagamento apresentados à auditoria, bem como divergem da
média dos valores das demais competências do exercício. A tabela abaixo
demonstra os valores fornecidos pelo Município no DIPR e os constantes das folhas
de pagamento:

4.3 Verificou-se que não foram declarados no DIPR os valores de aportes para
cobertura das despesas administrativas, instituídos pela Lei municipal n° 727/2015.
Os responsáveis pelo RPPS deverão retificar os demonstrativos das competências
outubro de 2015 a dezembro de 2017, assim como das competências posteriores,
caso persista a inconsistência, informando o valor do aporte, a data do repasse e
eventuais acréscimos, quando repassados em atraso, de acordo com as regras para
atualização de valores e juros estabelecidos na legislação municipal. Lembramos
que a retificação dos DIPR e a comprovação desses repasses ao Contencioso
administrativo permitirá aferir adequadamente o montante das despesas



administrativas coberto pelo aporte de recursos do tesouro municipal.
4.4 Os fatos acima apontados caracterizam IRREGULARIDADE do Ente no
critério "Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR -
Consistência e Caráter Contributivo". A regularização desse critério dá-se com a
retificação dos demonstrativos, reenvio da declaração de veracidade
e encaminhamento da documentação que comprova a regularização à CGAUC,
para análise dentro do Processo Administrativo Previdenciário - PAP. "

 

20. Em sua defesa o Município reconhece as irregularidades no preenchimento do demonstrativos
de informações previdenciárias e repasses - DIPR, e informa que fará as devidas correções, sem anexar
documentação comprobatória dos demonstrativos retificados.

21. Em consulta ao sistema CADPREV Web, verifica-se que foram retificados os DIPRs, porém
com valores diversos aos apontados pela auditoria, com inconsistência de valores, inclusive, em relação aos
valores alegados em sua defesa. O valor apurado pela auditoria para o mês dezembro/2015 para
remuneração foi de R$ 385.292,67, conforme item 19 do presente despacho, o valor informado no DIPR
retificado foi de R$ 1.322.914,61, conforme abaixo reproduzido.

22. Cabe ainda citar como exemplo, que o ente informa em sua defesa que o aporte em 2017 foi
de R$ 31.096,27 (valor mensal) e o DIPR competência 03/2017 informa um aporte no valor de R$
71.416,03, enquanto o valor apurado pela auditoria alcançou R$ 40.319,76, ou seja, inconsistência relevante
nos valores informados. Desta forma, permanece a irregularidade no critério em comento. 

23. Portanto, tendo em vista a análise acima realizada, a manutenção do status de 
IRREGULAR  junto ao CADPREV para o critério “Demonstrativo de Informações Previdenciárias e
Repasses - DIPR - Consistência e Caráter Contributivo”  é à medida que se impõe.

 

Conclusão

 

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

 

I)  MANTER, no sistema CADPREV, a situação do Município como IRREGULAR, em relação ao
critério “Caráter Contributivo (Repasse) – Decisão Administrativa” , conforme análise retro;



II) MANTER, no sistema CADPREV, a situação do Município como IRREGULAR, em relação
ao critério “Utilização de Recursos Previdenciários  – Decisão Administrativa” , conforme análise
retro;

III) MANTER, no sistema CADPREV, a situação do Município como IRREGULAR, em relação
ao critério “Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e
Caráter Contributivo””, conforme análise retro;

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

 

25. À Senhora Coordenadora de Contencioso Administrativo Previdenciário.

 

 

(Documento assinado eletronicamente)

DELÚBIO GOMES PEREIRA DA SILVA

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Matrícula - 0.272.318

 

COORDENAÇÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO - COCAP, em
15/01/2019.

 

 

1.   Visto. De acordo.

 

2.    Encaminhe-se o presente Despacho e adotem-se as demais medidas como propostas. 

 

 

(Documento assinado eletronicamente)

IVANI SANTOS ANDRADE

Coordenadora de Contencioso Administrativo Previdenciário

 

Documento assinado eletronicamente por Delubio Gomes Pereira da Silva, Auditor(a)
Fiscal, em 15/01/2019, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ivani Santos Andrade, Coordenador(a) de
Contencioso Administrativo Previdenciário, em 15/01/2019, às 16:41, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1639078 e o código CRC D8BA03AD.

Referência: Processo nº 10133.101375/2018-71. SEI nº 1639078

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

