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PROCESSO N.:   01008/17@-TCE-RO 

CATEGORIA:   Auditoria e Inspeção 

SUBCATEGORIA:   Auditoria 

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

Mirante da Serra 

ASSUNTO:   Auditoria de conformidade para subsidiar o julgamento das Contas Anuais 

do Instituto de Previdência e a emissão de Parecer Prévio nas Contas do 

Poder Executivo Municipal, referentes ao exercício de 2016. 

RESPONSÁVEIS:   Jandir Louzada de Melo 

   Chefe do Poder Executivo Municipal 

CPF n. 169.028.316-53 

Milton Braz Rodrigues Coimbra 

Superintendente do Instituto de Previdência 

CPF n. 820.817.196-49 

Moacir de Souza Martins – Contador 

CPF n. 600.681.752-72 

RELATOR:   Conselheiro Benedito Antônio Alves 

SESSÃO:    17ª, 28 de setembro de 2017 

 

 

AUDITORIA E INSPEÇÃO. AUDITORIA. AUDITORIA DE 

CONFORMIDADES. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA 

SERRA. EXERCÍCIO DE 2016. DETERMINAÇÕES.  

1. Auditoria de conformidade para subsidiar o julgamento das 

Contas Anuais do Instituto de Previdência e a emissão de Parecer 

Prévio nas Contas do Poder Executivo Municipal, referentes ao 

exercício de 2016. 

2. Atendimento da finalidade. Determinações. 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Auditoria de 

Conformidade, realizada no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Mirante da Serra, 

para subsidiar o julgamento das Contas Anuais do Instituto de Previdência e a emissão de Parecer 

Prévio nas Contas do Poder Executivo Municipal, referentes ao exercício de 2016, 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 ANTÔNIO 

ALVES, por unanimidade de votos, em: 
 

 

I – CONSIDERAR CUMPRIDO o objeto da presente “Auditoria de 

Conformidade”, porquanto os dados foram utilizados para subsidiar a emissão do Parecer Prévio das 
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Contas do Chefe do Poder Executivo Municipal e subsidiarão o julgamento das Contas Anuais do 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, referentes ao 

exercício de 2016; 

II – DETERMINAR, via ofício, ao atual Chefe do Poder Executivo 

Municipal de Mirante da Serra, ou a quem venha substituir-lhe ou sucedê-lo legalmente, com 

supedâneo no art. 42 da Lei Complementar Estadual n. 154/96, c/c o art. 62, inciso II, do Regimento 

Interno desta Corte de Contas, sob pena de sanção prevista no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar 

Estadual n. 154/1996, c/c art. 103, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal que: 

2.1 – Determine à Controladoria-Geral para que em conjunto com a 

Unidade Gestora do RPPS elaborem e encaminhem ao Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados da notificação, plano de ação, devendo conter, no mínimo, as ações a serem tomadas, os 

responsáveis pelas ações e o cronograma das etapas de implementação, visando a implementação de 

rotinas adequadas e suficientes para garantir o alcance dos objetivos e adequada prestação de contas do 

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

(SERRAPREVI), estabelecendo como meta mínima o atingimento do primeiro nível do Manual do 

Pró-Gestão RPPS (Portaria MPS nº 185/2015) num prazo de até 18 (dezoito) meses após a 

homologação do plano de ação, em conformidade com a Decisão Normativa n. 002/16/TCERO, bem 

como às diretrizes referenciais do Manual do Pró-Gestão RPPS; e 

2.2. Adote as medidas necessárias para, no prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias da notificação, ajustar a legislação municipal, a fim de que o requisito profissional de certificação 

em investimento seja observado no ato de nomeação do gestor do RPPS e que verifique o 

cumprimento do requisito profissional quanto à Certificação em Investimentos do atual Superintende 

da Autarquia, em relação ao prazo estabelecido atualmente na lei. 

III – DETERMINAR, via ofício, ao atual Superintendente do Instituto 

de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra (SERRAPREVI), com 

fundamento no art. 42 da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 62, inciso II, do Regimento 

Interno desta Corte de Contas, sob pena de sanção prevista no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar 

Estadual n. 154/1996, c/c art. 103, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Contas que: 

3.1. Institua, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da 

notificação, guia de recolhimento de contribuições de forma a permitir o acompanhamento e controle 

dos repasses previdenciários, nos termos do art. 48, da Orientação Normativa SPS n. 02/2009, do 

antigo Ministério da Previdência Social; 

3.2. Promova, a partir do conhecimento, a contabilização das receitas 

previdenciárias conforme a data de ocorrência do fato gerador da contribuição (competência), 

independentemente do repasse financeiro, em observação às disposições do MCASP/STN (7ª Edição – 

item 3.4), que trata da contabilização das receitas pelo regime patrimonial; 

3.3. Disponibilize, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da notificação, 

em Portal acessível, todas as informações relativas ao Regime Próprio de Previdência, a exemplo de: 

legislação do RPPS; prestação de contas (demonstrações financeiras e demais relatórios gerenciais); 

relatórios do controle interno; folha de pagamento da autarquia; licitações e contratos; política anual de 

investimentos e suas revisões; APR - autorização de aplicação e resgate; a com posição da carteira de 

investimentos do RPPS; os procedimentos de seleção das instituições financeiras para receber as 
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aplicações dos recursos do RPPS e listagem das entidades credenciadas; as datas e locais das reuniões 

dos órgãos de deliberação colegiada e do comitê de investimentos; os relatórios detalhados, no 

mínimo, trimestralmente, da gestão dos investimentos, submetidos às instâncias superiores de 

deliberação e controle; atas de deliberação dos órgãos colegiados; e julgamento das prestações de 

contas;  

3.4. Classifique a despesa previdenciária utilizando as respectivas contas 

do PCASP (Classe 3.2) para adequada apresentação do gasto com benefícios previdenciários; e 

3.5. Determine ao Comitê de Investimentos que observe na elaboração da 

Política Anual de Investimentos a adoção de meta de rentabilidade para cada seguimento de aplicação, 

levando em consideração fatores de riscos; a metodologia para precificação dos investimentos; entre 

outras políticas e boas práticas apreciadas pelo mercado. 

IV – DETERMINAR ao Departamento do Pleno da Secretaria de 

Processamento e Julgamento que: 

4.1. Promova o encaminhamento, via ofício, de cópias do Relatório da 

“Auditoria de Conformidade” (ID 473130, fls. 244/259) e deste Acórdão aos Chefes dos Poderes 

Executivo e Legislativo Municipal e ao Superintendente do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra;  

4.2. Promova o envio de cópias do Relatório de “Auditoria de 

Conformidade” (ID 473130, fls. 244/259) e deste Acórdão ao Departamento de Documentação e 

Protocolo para autuação nos termos a seguir, encaminhando-os à Secretaria-Geral de Controle Externo 

para o acompanhamento das determinações constantes dos itens II e III, que, após vencidos os prazos 

fixados, deverá manifestar-se quanto aos seus cumprimentos; e 

Categoria  : Acompanhamento de Gestão  

Subcategoria : Fiscalização de Atos e Contratos 

Assunto  : Acompanhamento de determinações  

Jurisdicionados : Poder Executivo e Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra 

Interessado  : Tribunal de Contas do Estado de Rondônia  

Responsáveis : Adinaldo de Andrade  

Chefe do Poder Executivo Municipal  

CPF n. 084.953.512-34 

Quesia Andrade Balbino Barbosa 

Superintendente do Instituto de Previdência 

 CPF n. 559.661.282-00 

Relator  : Conselheiro Benedito Antônio Alves 

 

4.3. Cumpridas as determinações constantes do Acórdão, junte cópia do 

decisum aos autos do Processo n. 1788/2017@-TCE-RO, referentes às Contas Anuais, do exercício de 

2016, do Chefe do Poder Executivo Municipal e, após as medidas de praxe, apense estes autos ao 

processo n. 1171/2017@-TCE-RO, pertinentes às contas anuais do exercício de 2016, do Instituto de 
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Previdência dos Servidores do Município de Mirante da Serra, para exame em conjunto, nos termos do 

art. 62, inciso II, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas. 

 

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros, VALDIVINO 

CRISPIM DE SOUZA, FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, PAULO CURI NETO e BENEDITO 

ANTÔNIO ALVES (Relator); o Conselheiro Presidente em exercício JOSÉ EULER POTYGUARA 

PEREIRA DE MELLO; o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON MOREIRA 

DE MEDEIROS.  

 

 

Porto Velho/RO, 28 de setembro de 2017. 

 

 

(assinado eletronicamente)   (assinado eletronicamente) 

BENEDITO ANTÔNIO ALVES   JOSÉ EULER POTYGUARA 

Conselheiro Relator  PEREIRA DE MELLO 

Mat. 479       Conselheiro Presidente em exercício  

     Mat. 11 
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PROCESSO N.  : 01008/17@-TCE-RO 

CATEGORIA  : Auditoria e Inspeção 

SUBCATEGORIA  : Auditoria 

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

Mirante da Serra 

ASSUNTO  : Auditoria de conformidade para subsidiar o julgamento das Contas Anuais 

do Instituto de Previdência e a emissão de Parecer Prévio nas Contas do 

Poder Executivo Municipal, referentes ao exercício de 2016. 

RESPONSÁVEIS  : Jandir Louzada de Melo 

   Chefe do Poder Executivo Municipal 

CPF n. 169.028.316-53 

Milton Braz Rodrigues Coimbra 

Superintendente do Instituto de Previdência 

CPF n. 820.817.196-49 

Moacir de Souza Martins – Contador 

CPF n. 600.681.752-72 

RELATOR  : Conselheiro Benedito Antônio Alves 

SESSÃO  :  17ª, 28 de setembro de 2017 
 

 

RELATÓRIO 

Versam os autos sobre Auditoria de Conformidade, realizada no Instituto de Previdência 

dos Servidores do Município de Mirante da Serra, para subsidiar o julgamento das Contas Anuais do 

Instituto de Previdência e a emissão de Parecer Prévio nas Contas do Poder Executivo Municipal, 

referentes ao exercício de 2016. 

 

2. O Corpo Instrutivo, em sua análise inicial elaborou o Relatório Técnico,  

(ID 432582, fls. 188/216), no qual apontou algumas desconformidades e as relatou na forma de 

“achados de auditoria” carecedoras de correções, esclarecimentos e justificativas. 

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

ampla defesa, corolários do due process of law, foram definidas as responsabilidades, por meio da 

Decisão Monocrática n. 00094/2017-GCBAA (ID 437313, fls. 218/222) de Milton Braz Rodrigues 

Coimbra, Presidente do Instituto em 2016 e Moacir de Souza Martins, responsável pela contabilidade, 

os quais foram chamados por meio dos Mandados de Audiência ns. 0092 e 0093/2017-DP-SPJ (ID’s 

445169 e 445170, fls. 224/225 e 226/227). 

4. Em atenção aos Mandados de Audiência, os agentes responsabilizados apresentaram 

conjuntamente suas alegações de defesa e documentação de suporte, protocolizadas sob o n. 07671/17 

(ID 456233, fls. 229/242). 

5. Após análise das defesas, o Corpo Técnico, apresentou seu relatório conclusivo (ID 

473130, fls. 244/259), propondo algumas determinações, ipsis litteris: 
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Finalizados os trabalhos da auditoria no Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos do Município de Mirante da Serra (SERRAPREVI), conclui- se que, com base 

nos procedimentos aplicados e no escopo selecionado para a análise sobre a gestão 

previdenciária do Município no exercício financeiro de 2016, exceto pelas situações 

descritas nos itens A1, A2 e A4, não elididas  pelas contrarrazões apresentadas, 

demonstra que foram observados os princípios constitucionais  e legais que regem a 

gestão dos recursos previdenciários, em especial, quanto à autonomia e  capacidade  de 

gestão , repasse das contribuições previdenciárias, utilização dos recursos, gestão  dos 

investimentos e transparência dos resultados.  

Dessa forma, segue os principais resultados da gestão previdenciária que foi objeto de 

verificação nos trabalhos de auditoria.  

Autonomia e capacidade da Unidade Gestora  

Verificou-se que na Unidade Gestora, exceto pela situação descrita no A1 em relação ao 

Controle Interno, estão presentes os pressupostos básicos de gestão, em razão da 

existência na composição da equipe gestora de servidores efetivos do município, isto é, 

com vínculo previdenciário, mesmo que não seja do quadro próprio da autarquia, sendo 

dois servidores efetivos cedidos pelo Executivo Municipal, apenas o cargo de 

superintendente preenchido por livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder 

Executivo. Destaca-se que a escolha do gestor pelo Chefe do Poder Executivo deve ser 

pautada em critérios profissionais, critério este já previsto na legislação municipal, a 

qual dispõe que a escolha seja entre os servidores de formação de terceiro grau (nível 

superior), com a obrigação de se certificar em CPA-10, em um prazo de 06 meses. 

Verificou-se na data da auditoria que a atual gestão encontrava-se neste prazo de 

certificação.   

Ainda quanto a autonomia, verificou-se que o RPPS mantém parte significativa da base 

cadastral dos segurados gerida por sistema informatizado e que os benefícios de 

aposentadoria e pensão são concedidos de forma centralizada na Unidade Gestora.  

Relativamente à estrutura de governança, verificou-se a existência do Conselho 

Deliberativo e sua atuação efetiva e sua composição é paritária (garantida a 

representação dos segurados).  

Equilíbrio atuarial  

Verificou-se em relação ao equilíbrio atuarial a existência de déficit previdenciário, no 

entanto há plano de equacionamento vigente e atualizado de acordo com a última 

avaliação atuarial. Atendendo, portanto ao Artigo 40 da Constituição Federal.  

Repasse das Contribuições  

Constatou-se o regular recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao 

exercício de 2016, tanto dos valores descontados dos servidores, quanto os relativos à 

contribuição patronal e parcelas de acordos de parcelamentos celebrados em exercícios 

anteriores. 

Utilização dos Recursos  

A utilização dos recursos previdenciários obedeceu ao Art. 1º, III, da Lei 9.717/98, visto 

que as despesas da Unidade Gestora foram provenientes do pagamento de benefícios 

previdenciários e auxílios. A taxa administrativa é custeada mediante recursos 

transferidos, mensalmente, do município para a UG.  

Gestão dos Investimentos  

Em relação à gestão da carteira de investimentos demonstra, exceto pela situação 

descrita no item A4, que foram observados aos limites de enquadramento exigidos (Res. 

3.922/10-CMN). Destaca-se que os recursos estão sendo mantidos em fundos de 

investimentos cuja administração são de empresas constituídas por instituições 

financeiras oficiais (Bancos Estatais), além de aplicação em títulos do tesouro nacional 

(Selic) na proporção de 11,5%.  
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Transparência  

Quanto à obediência aos pressupostos de transparência da gestão previdenciária por 

parte do município e unidade gestora, verificou-se o não atendimento ausência de portal 

eletrônico, bem como a não publicação de diversos itens de disponibilização 

obrigatória, conforme situação descrita no A2. 

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Diante do exposto, submetem-se os autos ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro - Relator Benedito Antônio Alves, para superior apreciação e deliberação 

quanto ao trabalho de auditoria realizado, propondo:  

4.1. Determinar à Administração do Município de Mirante da Serra, com fundamento 

no art. 42 da Lei Complementar nº 154/1996 c/c art. 62, inciso II, do RITCE-RO, que 

adote no prazo estabelecido, as providências a seguir elencadas, visando à regularização 

das situações encontradas, sob pena de sanção prevista no disposto no art. 55, inciso IV 

da Lei Complementar nº 154/1996 c/c art. 103, inciso IV, do RI TCE-RO:  

4.1.1 Determine à Controladoria Geral para que em conjunto com a Unidade Gestora do 

RPPS elabore m e encaminhe ao Tribunal, no prazo de 180 dias contados da notificação, 

plano de ação, devendo conter, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis 

pelas ações e o cronograma das etapas de implementação, visando a implementação de 

rotinas adequadas e suficientes para garantir o alcance dos objetivos e adequada 

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

Município de Mirante da Serra (SERRAPREVI), estabelecendo como meta mínima o 

atingimento do primeiro nível do Manual do Pró-Gestão RPPS (Portaria MPS nº 

185/2015) num prazo de até 18 meses após a homologação do plano de  ação , em 

conformidade com a Decisão normativa nº 002/16/TCERO, bem como às diretrizes 

referenciais do Manual do Pró-Gestão RPPS;  

4.1.2 Promova, no prazo de 180 dias da notificação, ajuste da legislação municipal a fim 

de que o requisito profissional de certificação em investimento seja observado no ato de 

nomeação do gestor do RPPS e que verifique o cumprimento do requisito profissional 

quanto à Certificação em Investimentos do atual Superintende da autarquia, em relação 

ao prazo estabelecido  atualmente na lei, bem como adote as providencias cabíveis.  

4.2. Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do 

Município de Mirante da Serra (SERRAPREVI), com fundamento no art. 42 da Lei 

Complementar nº 154/1996 c/c art. 62, inciso II, do RITCE-RO, que adote no prazo 

estabelecido, as providências a seguir elencadas, visando à regularização das situações 

encontradas, sob pena de sanção prevista no disposto no art. 55, inciso IV da Lei 

Complementar nº 154/1996 c/c art. 103, inciso IV, do RITCE- RO:  

4.2.1. Institua, no prazo de 180 dias contados da notificação, guia de recolhimento de 

contribuições de forma a permitir o acompanhamento e controle dos repasses 

previdenciários, nos termos do artigo 48 da Orientação Normativa da Secretaria de 

Previdência (Ministério da Fazenda);  

4.2.2. Promova, a partir do exercício de 2017, a contabilização das receitas 

previdenciárias conforme a data de ocorrência do fato gerador da contribuição 

(competência), independente do repasse financeiro, em observação às disposições do 

MCASP/STN (7ª Edição – item 3.4) que  trata da contabilização das receitas pelo 

regime patrimonial; 

4.2.3. Disponibilize, no prazo de 180 dias da notificação, em Portal acessível, todas as 

informações relativas ao Regime Próprio de Previdência, a exemplo de: legislação do 

RPPS; prestação de contas (demonstrações financeiras e demais relatórios gerenciais); 

relatórios do controle interno; folha de pagamento da autarquia; licitações e contratos; 

política anual de investimentos e suas revisões; APR - autorização de aplicação e 

resgate; a com posição da carteira de investimentos do RPPS; os procedimentos de 
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seleção das instituições financeiras  para  receber as aplicações dos recursos do RPPS e 

listagem das entidades credenciadas; as datas e  locais das reuniões dos órgãos de 

deliberação colegiada e do comitê de investimentos; os relatórios detalhados, no 

mínimo, trimestralmente, da gestão dos investimentos, submetidos às instâncias 

superiores de deliberação e controle; atas de deliberação dos órgãos colegiados; e,  

julgamento das prestações de contas;  

4.2.4. Classifique a despesa previdenciária utilizando as respectivas contas do PCASP 

(Classe 3.2) para adequada apresentação do gasto com benefícios previdenciários;  

4.2.5. Determine ao Comitê de Investimentos que observe na elaboração da Política 

Anual de Investimentos, a adoção de meta de rentabilidade para cada seguimento de 

aplicação, levando em consideração fatores de riscos; a metodologia para precificação 

dos investimentos; entre outras políticas e boas práticas apreciadas pelo mercado.  

4.3. Determinar ao Departamento de Documentação e Protocolo a abertura do processo 

de monitoramento (Acompanhar Atos de Gestão), encaminhando-lhe cópia da Decisão e 

o Relatório da Auditoria e, posterior, encaminhamento a Secretaria Geral de Controle 

Externo;  

4.4. Determinar à Secretaria Geral de Controle Externo que acompanhe e manifeste-se, 

vencido os prazos das determinações, quanto ao cumprimento das determinações.  

4.5. Determinar a juntada d a Decisão e Relatório da Auditoria a o processo  das contas 

do Chefe do Executivo Municipal de Mirante da Serra (Processo nº  1788/2017-TCER ) 

e das contas  do responsável pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos do Município de  Mirante da Serra (Processo nº  1171/2017-TCER ), com 

fundamento no disposto no Art. 62, inciso  II, § 1º do RITCER, para exame em conjunto 

e em confronto.  

4.6. Encaminhar cópia da Decisão e Relatório da Auditoria à Câmara Municipal, a 

Administração do Município de Mirante da Serra e ao Instituto de Previdência Social 

dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra .  

4.7. Arquivar o processo depois de cumpridos os trâmites regimentais. (sic). (destaques 

originais). 

6.  Instado a se manifestar nos autos, o Parquet de Contas, por meio do Parecer  

n. 0396/2017-GPEPSO (ID 479430, fls. 262/274), da lavra da e. Procuradora Érika Patrícia Saldanha 

de Oliveira, em convergência, opina pelas determinações sugeridas pela Unidade Técnica, in verbis: 

Compulsando os autos, por seus próprios fundamentos, corroboro o posicionamento 

externado pela equipe de Auditoria.  

As medidas preventivas e resolutivas descritas na proposta externada pela equipe 

técnica, dadas as especificidades e a complexidade do serviço auditado, demandam a 

adoção de providências dos responsáveis, sobretudo para assegurar que a gestão dos 

recursos previdenciários, em especial, quanto à autonomia e capacidade de gestão, 

repasse das contribuições previdenciárias, utilização dos recursos, gestão dos 

investimentos e transparência dos resultados, estejam consentâneas com os princípios e 

normas de direito, salvaguardando-se a sustentabilidade do Instituto e a efetivação de 

seu objetivo, que é o pagamento de benefícios durante toda a sua existência.  

Por essa razão, o Ministério Público de Contas, sem maiores delongas, ratifica o 

encaminhamento propugnado pelo Controle Externo. (sic). 

 É o relatório. 
 

VOTO  

 CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
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7.  Como dito alhures, tratam os autos de “Auditoria de Conformidade” de gestão 

realizada no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, 

referente à verificação da conformidade da gestão previdenciária, mais precisamente quanto: (i) sua 

estrutura; (ii) os repasses das contribuições; (iii) a utilização dos recursos; (iv) a gestão dos 

investimentos; e (v) a transparência dos resultados, objetivando subsidiar o julgamento das Contas 

Anuais do SERRAPREVI e a emissão de Parecer Prévio sobre às Contas do Chefe do Poder Executivo 

Municipal de Mirante da Serra, exercícios de 2016. 

8. Perlustrando amiúde os autos, entendo assistir razão à Unidade Técnica (ID 473130, 

fls. 256/257), haja vista que a “Auditoria de Conformidade”, no âmbito do Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, baseada nos procedimentos 

aplicados e no escopo selecionado para a análise sobre a gestão previdenciária do Município, no 

exercício financeiro de 2016, exceto pelas situações descritas nos achados A1, A2 e A4, pertinentes: a 

deficiência no Controle Interno; na transparência das informações do RPPS; e no estabelecimento da 

política anual de investimento, demonstra, no geral, que foram observados os princípios 

constitucionais e legais que regem a gestão dos recursos previdenciários. 

9.  In casu, observa-se que a “Auditoria de Conformidade” demonstrou que foram 

observados os princípios constitucionais e legais que regem a gestão dos recursos previdenciários, em 

especial: (i) à autonomia e a capacidade de gestão; (ii) o repasse das contribuições previdenciárias; (iii) 

a utilização dos recursos; (iv) a gestão dos investimentos; (v) e a transparência dos resultados. No 

entanto, em razão da especificidade e complexidade do serviço auditado, visando assegurar a boa 

gestão dos recursos previdenciários e salvaguarda de sua sustentabilidade para efetivação de seu 

objetivo, qual seja, o pagamento de benefícios aos seus segurados em toda sua existência, necessário 

que se determine aos responsáveis algumas providências, o que de faz no dispositivo. 

 

10. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, sem mais delongas, em 

homenagem ao princípio da Colegialidade, expresso em decisões pretéritas desta Corte em matéria 

dessa mesma natureza, convirjo com as oportunas e profícuas manifestações da Unidade Técnica e 

Ministério Público de Contas, da lavra da e. Procuradora Érika Patrícia Saldanha de Oliveira, por 

entender que a “Auditoria de Conformidade” sub examine atendeu a finalidade programada, porquanto 

os dados pertinentes foram incorporados ao relatório das Contas Anuais do Chefe do Poder Executivo 

Municipal de Mirante da Serra, exercícios de 2016, para,  reprise-se, subsidiar a emissão do Parecer 

Prévio; enquanto que o apensamento dos presentes autos às Contas Anuais do SERRAPREVI, 

exercício de 2016, subsidiará o seu julgamento, submeto a este Egrégio Plenário o seguinte VOTO: 

I – CONSIDERAR CUMPRIDO o objeto da presente “Auditoria de Conformidade”, 

porquanto os dados foram utilizados para subsidiar a emissão do Parecer Prévio das Contas do Chefe 

do Poder Executivo Municipal e subsidiarão o julgamento das Contas Anuais do Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, referentes ao exercício de 

2016. 

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

da Serra, ou a quem venha substituir-lhe ou sucedê-lo legalmente, com supedâneo no art. 42, da Lei 

Complementar Estadual n. 154/96, c/c o art. 62, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, 

sob pena de sanção prevista no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 
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103, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal que: 

 2.1 – determine à Controladoria Geral para que em conjunto com a Unidade Gestora 

do RPPS elaborem e encaminhem ao Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 

notificação, plano de ação, devendo conter, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis 

pelas ações e o cronograma das etapas de implementação, visando a implementação de rotinas 

adequadas e suficientes para garantir o alcance dos objetivos e adequada prestação de contas do 

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

(SERRAPREVI), estabelecendo como meta mínima o atingimento do primeiro nível do Manual do 

Pró-Gestão RPPS (Portaria MPS nº 185/2015) num prazo de até 18 (dezoito) meses após a 

homologação do plano de ação, em conformidade com a Decisão Normativa n. 002/16/TCERO, bem 

como às diretrizes referenciais do Manual do Pró-Gestão RPPS; e 

2.2. adote as medidas necessárias para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da 

notificação, ajustar a legislação municipal, a fim de que o requisito profissional de certificação em 

investimento seja observado no ato de nomeação do gestor do RPPS e que verifique o cumprimento do 

requisito profissional quanto à Certificação em Investimentos do atual Superintende da Autarquia, em 

relação ao prazo estabelecido atualmente na lei. 

III – DETERMINAR, via ofício, ao atual Superintendente do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra (SERRAPREVI), com fundamento no art. 42 da 

Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 62, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de 

Contas, sob pena de sanção prevista no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, 

c/c art. 103, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Contas que: 

3.1. Institua, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados, da notificação, guia de 

recolhimento de contribuições de forma a permitir o acompanhamento e controle dos repasses 

previdenciários, nos termos do art. 48, da Orientação Normativa SPS n. 02/2009, do antigo Ministério 

da Previdência Social; 

3.2. Promova, a partir do conhecimento, a contabilização das receitas previdenciárias 

conforme a data de ocorrência do fato gerador da contribuição (competência), independente do repasse 

financeiro, em observação às disposições do MCASP/STN (7ª Edição – item 3.4) que trata da 

contabilização das receitas pelo regime patrimonial; 

3.3. Disponibilize, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da notificação, em Portal 

acessível, todas as informações relativas ao Regime Próprio de Previdência, a exemplo de: legislação 

do RPPS; prestação de contas (demonstrações financeiras e demais relatórios gerenciais); relatórios do 

controle interno; folha de pagamento da autarquia; licitações e contratos; política anual de 

investimentos e suas revisões; APR - autorização de aplicação e resgate; a com posição da carteira de 

investimentos do RPPS; os procedimentos de seleção das instituições financeiras para receber as 

aplicações dos recursos do RPPS e listagem das entidades credenciadas; as datas e locais das reuniões 

dos órgãos de deliberação colegiada e do comitê de investimentos; os relatórios detalhados, no 

mínimo, trimestralmente, da gestão dos investimentos, submetidos às instâncias superiores de 

deliberação e controle; atas de deliberação dos órgãos colegiados; e, julgamento das prestações de 

contas;  

3.4. Classifique a despesa previdenciária utilizando as respectivas contas do PCASP 

(Classe 3.2) para adequada apresentação do gasto com benefícios previdenciários; e 
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3.5. Determine ao Comitê de Investimentos que observe na elaboração da Política Anual 

de Investimentos, a adoção de meta de rentabilidade para cada seguimento de aplicação, levando em 

consideração fatores de riscos; a metodologia para precificação dos investimentos; entre outras 

políticas e boas práticas apreciadas pelo mercado. 

IV – DETERMINAR ao Departamento do Pleno da Secretaria de Processamento e 

Julgamento que: 

4.1. Promova o encaminhamento, via ofício, de cópias do Relatório da “Auditoria de 

Conformidade” (ID 473130, fls. 244/259) e deste Acórdão aos Chefes dos Poderes Executivo e 

Legislativo Municipal e ao Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 

do Município de Mirante da Serra;  

4.2. Promova o envio de cópias do Relatório de “Auditoria de Conformidade”  (ID 

473130, fls. 244/259) e deste Acórdão ao Departamento de Documentação e Protocolo para autuação 

nos termos a seguir, encaminhando-os à Secretaria Geral de Controle Externo para o acompanhamento 

das determinações constantes dos itens II e III que, após vencidos os prazos fixados, deverá 

manifestar-se quanto aos seus cumprimentos; e 

Categoria  : Acompanhamento de Gestão  

Subcategoria : Fiscalização de Atos e Contratos 

Assunto  : Acompanhamento de determinações  

Jurisdicionados : Poder Executivo e Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra 

Interessado  : Tribunal de Contas do Estado de Rondônia  

Responsáveis : Adinaldo de Andrade  

Chefe do Poder Executivo Municipal  

CPF n. 084.953.512-34 

Quesia Andrade Balbino Barbosa 

Superintendente do Instituto de Previdência 

 CPF n. 559.661.282-00 

Relator  : Conselheiro Benedito Antônio Alves 

 

4.3. Cumpridas as determinações constantes do Acórdão, junte cópia do decisum aos 

autos do processo n. 1788/2017@-TCE-RO, referentes às Contas Anuais, do exercício de 2016, do 

Chefe do Poder Executivo Municipal e, após as medidas de praxe,  

apense estes autos ao processo n. 1171/2017@-TCE-RO, pertinentes às contas anuais do exercício de 

2016, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Mirante da Serra, para exame em 

conjunto, nos termos do art. 62, inciso II, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas. 
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Em

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE

28 de Setembro de 2017

BENEDITO ANTÔNIO ALVES

PRESIDENTE

RELATOR
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