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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

 

VOTO GC-7 

PROCESSO: TCE-RJ N° 207.966-4/19 

ORIGEM: INSTITUTO DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARUAMA 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO – 
EXERCÍCIO DE 2018 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO. 

IMPROPRIEDADES DE NATUREZA FORMAL. 

REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVAS 

E DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO. 

Trata o presente processo da Prestação de Contas Anual de Gestão do 

responsável pela aplicação dos recursos vinculados ao Instituto de Benefício e 

Assistência aos Servidores Municipais de Araruama-RJ, Sr. Valdemir Freire dos 

Santos, relativas ao exercício de 2018. 

Em 01/10/2019, proferi Decisão Monocrática nos seguintes termos: 

DECISÃO MONOCRÁTICA: 

I- Pela COMUNICAÇÃO, com base no art. 6º, § 1º, da Deliberação 
TCE-RJ nº 204/96, ao atual gestor do Instituto de Benefício e 
Assistência aos Servidores Municipais de Araruama-RJ, para que, no 
prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe o documento e preste os 
esclarecimentos abaixo discriminados: 

DOCUMENTOS: 

1. Demonstrativo das contribuições (dos servidores e patronal) 
devidas e efetivamente repassadas no exercício, segregadas, 
também, por órgão contribuinte (um quadro para cada UG) e um 
consolidado dos Poderes (Executivo e Legislativo), conforme Modelos 
9 e 10 da Deliberação TCE-RJ nº 277/17; 

2. Demonstrativo evidenciando o montante das contribuições 
patronais e retidas dos segurados em atraso, que deveriam ter sido 
repassadas tempestivamente pelo ente, não incluídas em 
parcelamento de débitos, segregado, também, por órgão contribuinte, 
detalhando os valores originais por mês de competência e os encargos 
moratórios atualizados até 31/12/2018, conforme Modelo 11 da 
Deliberação TCE-RJ nº 277/17; 

3. Cópia das Leis (todas) que autorizaram os acordos de 
parcelamento de débitos vigentes, originados das contribuições 
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previdenciárias em atraso, apuradas e confessadas, acompanhados 
de demonstrativo que discrimine, por competência, os valores 
originários, as atualizações, os juros e o valor total consolidado, 
conforme Modelo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/17; 

3.1 Cópia da Lei nº 2.273/18 que trata de parcelamento de 
débitos, conforme informação extraída do Relatório do Controle 
Interno (fls. 77/91); 

4. Cópia do Relatório de Avaliação Atuarial realizado por técnico 
habilitado ou entidade independente e legalmente habilitada, referente 
à data-base de avaliação do encerramento do exercício a que se refere 
à prestação de contas, observados os parâmetros gerais para a 
organização e revisão do plano de custeio e benefícios. 

ESCLARECIMENTOS: 

1. Quanto às medidas adotadas pelo Instituto com vistas à sua 
regularização de emissão periódica do Certificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP), por parte do Ministério da Previdência Social, 
órgão competente na esfera federal para proceder à avaliação da 
situação previdenciária dos entes federativos, tendo em vista que a 
validade do último CRP do Município de Araruama, de nº 985803-
28572, expirou em 21/02/2005, não abrangendo em consequência 
todo o exercício de 2018, bem como justificar os critérios em situação 
irregular: 

 

2. Quanto ao Demonstrativo da Dívida Flutuante evidenciar que as 
receitas extraorçamentárias decorrentes de consignações não 
estarem sendo repassadas com regularidade a quem de direito, em 
flagrante inobservância ao caráter transitório destes registros, 
restando saldo, em 31/12/2018, no valor de R$ 335.152,53 (trezentos 
e trinta e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e três 
centavos); 

3. Quanto à ausência de adoção de medidas pelo Município com a 
finalidade de receber do RGPS (INSS) a compensação financeira a 
que o RPPS tem direito, na condição de regime instituidor, nas 
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hipóteses de contagem recíproca de tempos de contribuição para os 
benefícios concedidos a partir de 06/05/1999, obedecidas às normas 
da Lei nº 9.796/99, regulamentada pelo Decreto nº 3.112/99 e 
alterações posteriores; 

4. Quanto à ausência de indicação no Relatório de Controle Interno, a 
saber: 

a. Não há informação se a documentação prevista no art. 12 da 
Deliberação TCE-RJ nº 277/17, referente ao setor de tesouraria, aos 
bens patrimoniais e aos bens em almoxarifado foram arquivadas no 
órgão, conforme Deliberação TCE-RJ nº 277/17, em caso negativo, 
justificar o motivo; 

b. Não consta informação acerca de instauração de Tomadas de 
Contas durante o exercício de 2018, em caso positivo, esclarecer se 
foram enviadas a este Tribunal, conforme Deliberação TCE-RJ nº 
279/17;  

II- Pela COMUNICAÇÃO, com fulcro no art. 6º, § 1º, da Deliberação 
TCE-RJ nº 204/96, ao Sr. Valdemir Freire dos Santos, Presidente do 
Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de 
Araruama-RJ, relativa ao exercício de 2018, cientificando-o desta 
decisão, alertando-o de que a ausência de documentos, 
imprescindíveis à análise do processo, pode comprometer o 
julgamento das presentes contas. 

 

O Corpo Instrutivo, em sua análise técnica, assim se pronuncia, por meio da 

peça eletrônica “18/03/2021 – Informação da 1ª CAC”, in verbis: 

3 – DO ATENDIMENTO DA DECISÃO PLENÁRIA 

Em atendimento à decisão deste Tribunal, o atual gestor do IBASMA 
enviou documentos e esclarecimentos através do documento 
elencado na tabela acima que será analisado adiante. 

DOCUMENTOS 

1 - Demonstrativo das contribuições (dos servidores e patronal) 
devidas e efetivamente repassadas no exercício, segrega do 
também por órgão contribuinte (um quadro para cada UG) e um 
consolidado dos Poderes (Executivo e Legislativo), conforme 
Modelos 9 e 10 da Deliberação TCE nº 277/17; 

2 - Demonstrativo evidenciando o montante das contribuições 
patronais e retidas dos segurados em atraso, que deveriam ter 
sido repassadas tempestivamente pelo ente, não incluídas em 
parcelamento de débitos, segregado também por órgão 
contribuinte, detalhando os valores originais por mês de 
competência e os encargos moratórios atualizados até 31/12/18, 
conforme Modelo 11 da Deliberação TCE nº 277/17; 

Itens saneados. Foram enviados os demonstrativos solicitados acima, 
às fls. 426/431, sendo apurado: 

1 – Quanto ao ingresso das receitas de contribuições 
previdenciárias: 
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O total das contribuições previdenciárias, devidas e efetivamente 
repassadas, conforme Modelo 10, não confere com o registrado nos 
demonstrativos contábeis do RPPS. No entanto, considerando que no 
exercício 2018 ingressaram receitas de outros exercícios não cabem 
questionamentos, a saber: 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 
ANEXO 10 (fls.37/38) R$ 24.089.114,02  

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NO 
EXERCÍCIO DE 2018 
MODELO 10 (fl.428) R$21.892.364,51 

DIFERENÇA R$2.196.749,51 

2 –  Quanto ao repasse das contribuições previdenciárias: 

O Demonstrativo das contribuições (dos servidores e patronal) devidas 
e efetivamente repassadas no exercício às fls. 428/430, evidencia o 
seguinte: 

a) Das Contribuições não repassadas do Servidor e Patronal: 

UNIDADES 
GESTORAS DO 

MUNICÍPIO 

CONTRIBUIÇÃO 
DEVIDA EM 31/12/18 

CONTRIBUIÇÃO 
REPASSADA EM 

31/1218 

DIVERGÊNCIA  

CONSOLIDADO  R$23.648.371,46 R$21.892.364,51 R$1.756.006,95 

Fonte: Demonstrativo das Contribuições Devidas e não Repassadas, fls.428/430 

Cabe ressaltar que os valores acima de R$1.756.006,95 foram 
devidamente repassados no exercício de 2019 (exercício seguinte), 
conforme notas explicativas às fls. 429/430, motivo pelo qual não cabe 
questionamento.  

b) Das contribuições atrasadas: 

O montante das contribuições patronais e dos servidores, retidas e 
não repassadas (atrasadas), conforme modelo 11 à fl. 431, evidencia 
o montante de R$14.000,13. Considerando as notas explicativas às 
fls.429/430, ao que tudo indica tais valores foram repassados no 
exercício seguinte. 

Ressalte-se, ainda, que os Termos de Acordos de reparcelamentos e 
confissão de débitos previdenciários (fls. 438/439) celebrados entre a 
Prefeitura Municipal de Araruama e o IBASMA não englobam o 
exercício de 2018, apresentando consonância com o apurado nos 
demonstrativos ora analisados. 

3 - Cópias das Leis (todas) que autorizaram os Acordos de 
Parcelamento de Débitos vigentes, originados das contribuições 
previdenciárias em atraso, apuradas e confessadas, 
acompanhados de demonstrativo que discrimine, por 
competência, os valores originários, as atualizações, os juros e o 
valor total consolidado, conforme Modelo 12 da Deliberação TCE 
nº 277/17, e, ainda: 

3.1 – Cópia da Lei Municipal nº 2273 de 05/12/18 que trata de 
parcelamento de débitos, conforme informação extraída do 
Relatório do Controle Interno (fls. 77/91); 

Item saneado. Consta à fl. 432, a Cópia da Lei Municipal nº 2273 de 
05/12/18, bem como as seguintes justificativas à fl. 255: 
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(...) 

 

Consta à fl. 433, o demonstrativo totalizando R$56.810.896,18, 
referente a dívida da prefeitura com o IBASMA. Todavia, o quadro 
acima evidencia o total da dívida em R$55.231.236,23 (fl. 435), cuja 
diferença foi justificada à fl. 437: 

 

Ao consultar o site do CADPREV - Sistema de Informações dos 
Regimes Públicos de Previdência Social, na presente data, constata-
se os acordos celebrados abaixo, cujos valores se aproximam da 
tabela acima,  a saber: 
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TERMO DE ACORDO COMPETÊNCIA 
DÍVIDA PACTUADA  

(R$) 
LEI 

AUTORIZATIVA 

110/2010 Abril/06 até 13/08 
2.472.530,22 

1528/09 

830/2019 Jun/00 até dez/16 
2.715.387,13 2273/18 

119/2020 Abril/06 até 13/08 
2.059.638,55 2273/18 

256/2020 Dez/08 até dez/12 
6.980.832,68 2273/18 

268/2020 Jan/08 até out/13 
6.875.73,62 2273/18 

TOTAL  
21.103.462,21  

Fonte: site do CADPREV 
Nota: os valores da tabela não englobam os juros e multas (correções financeiras), referem-se aos valores 

pactuados, apenas. 

CABE DESTACAR: 

Foram enviadas as cópias dos Termos de Acordos de 
reparcelamentos e confissão de débitos previdenciários celebrados 
entre a Prefeitura Municipal de Araruama e o IBASMA, totalizando R$ 
56.790.189,26 (R$55.231.236,23 + R$1.558.953,03), fls. 438/439. 

Assim, os valores decorrentes dos parcelamentos da dívida 
previdenciária do executivo municipal com o IBASMA deverão ser 
registrados em créditos a receber de longo prazo no balanço 
patrimonial dos exercícios seguintes, em atendimento às nomas 
contábeis.  

4 - Cópia do estudo atuarial realizado por técnico habilitado ou 
entidade independente e legalmente habilitada, referente à data-
base de avaliação do encerramento do exercício a que se refere a 
prestação de contas, observados os parâmetros gerais para a 
organização e revisão do plano de custeio e benefícios. 

Item não saneado. De acordo com a informação às fls. 255/256 não 
foram elaborados os relatórios de avaliação atuarial para os exercícios 
de 2017, 2018 e 2019, nos seguintes termos: 

 

 

Com o intuito de comprovar o alegado acima foram enviados os 
seguintes documentos: 

- Cópia parcial do Processo Administrativo nº 737 de 14/06/2019, 
referente a contratação da empresa Universalprev Software e 
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Consultoria LTDA para elaboração do censo previdenciário dos 
Servidores Estatutários Ativos e Inativos do município no valor de 
R$141.540,00, conforme nota de empenho nº 109/19  (fls. 480/483); 

- Cópia parcial do Processo Administrativo nº 1050 de 16/08/19,  
referente a contratação da empresa Universalprev Software e 
Consultoria LTDA para elaboração do relatório de avaliação atuarial e 
consultoria previdenciária (fls. 484/486). 

As informações acima apresentam consonância com o apurado na 
Prestação de Contas do Governo Municipal do exercício de 2019 
(TCE/RJ nº 211.115-2/20), no que diz respeito à elaboração da 
avaliação atuarial daquele exercício. Sendo assim, a ausência de 
relatório de Avaliação Atuarial com data-base em 31/12/18 
prejudicando o registro no balanço patrimonial das contas ora 
analisadas será objeto de ressalva. 

ESCLARECIMENTOS 

1 - Quanto às medidas adotadas pelo Instituto com vistas à sua 
regularização de emissão periódica do Certificado de 
Regularidade Previdenciária – CRP por parte do Ministério da 
Previdência Social, órgão competente na esfera federal para 
proceder à avaliação da situação previdenciária dos entes 
federativos, tendo em vista que a validade do último CRP do 
Município de Araruama de nº 985803-28572 expirou em 
21/02/2005, não abrangendo em consequência todo o exercício de 
2018, bem como justificar os critérios em situação irregular: 

 

Item parcialmente saneado. O atual gestor relata à fl.256 que foram 
tomadas as medidas necessárias, para a emissão do CRP, tais como:  

- Edição da Lei Municipal nº 2273/18 autorizando os 
parcelamentos/reparcelamentos de débitos previdenciário (fl.432); 

- Parcelamentos de débitos previdenciários (fls. 438/440); 
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- Contratação de empresa para realização de censo previdenciário, a 
fim de possibilitar a confecção do Relatório de Avaliação Atuarial (fls. 
480/486); 

- Edição da Lei complementar nº 154/19 que permite a constituição do 
Comitê de investimentos do RPPS (fl. 487/491). 

Abaixo, as justificativas à fl. 256: 

 

Consta, ainda, às fls. 485/486, a cópia do expediente encaminhado à 
Diretoria de Benefício e Seguridade do Ministério da Previdência, 
acerca das providências adotadas pela municipalidade com o intuito 
de regularizar a situação junto àquele órgão.  

Apesar da comprovação de medidas para regularizar a situação 
perante o Ministério da Previdência, permanece expirado o CRP, 
motivo pelo qual será objeto de ressalva.  

2 - Quanto ao Demonstrativo da Dívida Flutuante evidenciar que 
as receitas extraorçamentárias decorrentes de consignações não 
estão sendo repassadas com regularidade a quem de direito, em 
flagrante inobservância ao caráter transitório destes registros, 
restando saldo em 31/12/18 de R$ 335.152,53; 

Item saneado. De acordo com as justificativas às fls. 441/442, os 
saldos das consignações em 31/12/18 de R$335.152,53 foram 
repassados no mês seguinte (janeiro de 2019), com exceção dos 
valores dos exercícios anteriores que somam R$82.873,28, objeto de 
abertura de processo administrativo nº 1230/2019 para regularização. 
Foram juntados os balanços patrimoniais dos exercícios de 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (fls.445/459), com o intuito de 
comprovar o alegado. Abaixo as justificativas enviadas: 

 

(...) 
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(...) 

 

3 - Quanto à ausência de adoção de medidas pelo município com 
a finalidade de receber do RGPS (INSS) a compensação financeira 
a que o RPPS tem direito, na condição de regime instituidor, nas 
hipóteses de contagem recíproca de tempos de contribuição para 
os benefícios concedidos a partir de 06/05/1999, obedecidas as 
normas da Lei Federal nº 9.796/99, regulamentado pelo Decreto nº 
3.112/99, ou alterações posteriores; 

Item não saneado. De acordo com as alegações à fl. 257, o município 
celebrou o Acordo de Cooperação Técnica (processo nº 
44000.001601/2016-81) para a operacionalização da compensação 
previdenciária, conforme se verifica às fls.492/497.  Todavia, o não 
ingresso da receita ocorreu pelo fato de que o CRP - Certificado de 
Regularidade Previdenciária está expirado desde o exercício de 2005, 
fato que será considerado na conclusão. Abaixo as alegações: 
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4 - Quanto à ausência de indicação no Relatório de Controle 
Interno, a saber: 

a) não há informação se a documentação prevista no artigo 12 da 
Deliberação TCE/RJ nº 277/2017, referente ao setor de tesouraria, 
aos bens patrimoniais e aos bens em almoxarifado foram 
arquivadas no órgão, conforme Deliberação TCE nº 277/17, em 
caso negativo, justificar o motivo; 

Item saneado. Consta à fl. 304, a seguinte justificativa: 

 

Além das justificativas acima foram enviadas as cópias das 
prestações de contas dos bens patrimoniais, almoxarifado e 
tesouraria que estão arquivadas no órgão, em observância ao artigo 
12 da Deliberação TCE/RJ  nº 277/2017 (fls. 317/424). 

b) não consta informação acerca de instauração de Tomadas de 
Contas durante o exercício de 2018, em caso positivo, esclarecer 
se foram enviadas a este Tribunal, conforme Deliberação TCE nº 
279/17. 

Item saneado. De acordo com o Relatório do Controle Interno à fl. 
467, durante o exercício de 2018 não foram instauradas tomadas de 
contas. 

Cabe destacar que o Relatório do Controle Interno enviado 
anteriormente (fls. 77/91) estava fora dos moldes Modelo 3B da 
Deliberação TCE/RJ nº 277/17, sendo corrigido nesta ocasião às                      
fls. 463/470. 

4 – DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Ante o exposto, SUGERE-SE: 
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I – Sejam JULGADAS REGULARES com as RESSALVAS e as 
DETERMINAÇÕES, elencadas abaixo, a Prestação de Contas Anual 
de Gestão do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores 
Municipais de Araruama/RJ, relativa ao exercício de 2018, sob 
responsabilidade do Sr. Valdemir Freire dos Santos, nos termos do 
inciso II, artigo 20 c/c o artigo 22, ambos da Lei Complementar 
Estadual nº 63/90, dando-lhe quitação. 

RESSALVAS 

1 - Os Balanços Financeiro e Patrimonial, bem como a 
Demonstração das Variações Patrimoniais não evidenciaram a 
coluna “exercício anterior”, em inobservância ao estabelecido no 
MCASP; 

2 - O Demonstrativo da Dívida Flutuante não evidenciou os saldos 
dos restos  a pagar não processados do exercício  e de exercícios 
anteriores, em inobservância a Lei nº 4320/64 c/c MCASP; 

3 - O Balanço Patrimonial não evidenciou registro das provisões 
matemáticas conforme resultado do cálculo atuarial da época, pela 
inexistência do Relatório de Avaliação Atuarial com data-base em 
31/12/18, objeto de ressalva no Relatório de Auditoria;  

4 – Ausência de segregação de funções dos servidores do IBASMA, 
objeto de ressalva no Relatório de Auditoria; 

5 - Registro desatualizado em créditos a receber de longo prazo 
decorrentes de parcelamentos de débitos previdenciários no balanço 
patrimonial, em inobservância às normas contábeis; 

6 - Situação irregular junto ao Ministério da Previdência, pois, o                 
CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária está expirado 
desde 21/02/2005, fato que impediu o  recebimento de valores 
referentes à compensação previdenciária devidos pelo RGPS, bem 
como de outros benefícios. 

DETERMINAÇÕES 

1 - Adotar as providências que se fizerem necessárias para que as 
ressalvas 1 a 4, elencadas acima sejam elididas nos exercícios 
subsequentes; 

2 – Que faça constar das próximas prestações de contas o registro em 
créditos a receber de longo prazo no balanço patrimonial, os valores 
decorrentes dos parcelamentos da dívida previdenciária do executivo 
municipal com o IBASMA, em atendimento às nomas contábeis;  

3 – Providenciar a regularização dos critérios e exigências 
estabelecidos na Lei nº 9.717/98 para fins de emissão do CRP – 
Certificado de Regularidade Previdenciária, de modo a evitar o  
impedimento quanto ao recebimento de valores referentes à 
compensação previdenciária devidos pelo RGPS, bem como de outros 
benefícios que o município tem direito. 

II – Posterior ARQUIVAMENTO dos autos. 
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O Ministério Público de Contas manifesta-se, em dissonância com o Corpo 

Instrutivo, pela Irregularidade das Contas, por entender que as ressalvas apontadas 

maculam as contas de irregularidades. 

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 

Após detido exame dos autos, verifico que as impropriedades constatadas 

pela 1ª CAC evidenciam falhas de natureza formal, razão pela qual devem ser 

objeto de Ressalvas e Determinações, conforme proposto pelo Corpo Instrutivo. 

Ex positis, posiciono-me DE ACORDO com a proposta do Corpo Instrutivo e 

EM DESACORDO com o parecer do Ministério Público de Contas e 

VOTO: 

I- Pela REGULARIDADE DAS CONTAS, com as RESSALVAS e as 

DETERMINAÇÕES a seguir especificadas, do Instituto de Benefício e 

Assistência aos Servidores Municipais de Araruama-RJ relativas ao 

exercício de 2018, sob a responsabilidade do Sr. Valdemir Freire dos 

Santos, nos termos do art. 20, inciso II, c/c o art. 22, ambos da Lei 

Complementar nº 63/90, dando-lhe QUITAÇÃO: 

RESSALVAS: 

a) Os Balanços Financeiro e Patrimonial, bem como a Demonstração 

das Variações Patrimoniais, não evidenciaram a coluna “exercício 

anterior”, em inobservância ao estabelecido no Mcasp; 

b) O Demonstrativo da Dívida Flutuante não evidenciou os saldos dos 

Restos a Pagar não Processados do exercício e de exercícios 

anteriores, em inobservância à Lei nº 4320/64 c/c o Mcasp; 

c) O Balanço Patrimonial não evidenciou registro das provisões 

matemáticas conforme resultado do cálculo atuarial da época, pela 

inexistência do Relatório de Avaliação Atuarial com data-base em 

31/12/2018, objeto de ressalva no relatório de Auditoria; 

d) Ausência de segregação de funções dos servidores do Ibasma, 

objeto de ressalva no relatório de Auditoria; 
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e) Registro desatualizado em créditos a receber de longo prazo, 

decorrentes de parcelamentos de débitos previdenciários no 

Balanço Patrimonial, em inobservância às normas contábeis; 

f) Situação irregular junto ao Ministério da Previdência, pois o 

Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) está expirado 

desde 21/02/2005, fato que impediu o recebimento de valores 

referentes à compensação previdenciária devidos pelo RGPS, bem 

como de outros benefícios; 

DETERMINAÇÕES 

a) Adotar as providências que se fizerem necessárias para que as 

ressalvas de a até d sejam elididas nos exercícios subsequentes; 

b) Que se façam constar das próximas prestações de contas o 

registro em créditos a receber de longo prazo no Balanço 

Patrimonial e os valores decorrentes dos parcelamentos da dívida 

previdenciária do executivo Municipal com o Ibasma, em 

atendimento às normas contábeis; 

c) Providenciar a regularização dos critérios e exigências 

estabelecidos na Lei nº 9.717/98 para fins de emissão do 

Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), de modo a evitar 

o impedimento quanto ao recebimento de valores referentes à 

compensação previdenciária devidos pelo RGPS, bem como de 

outros benefícios que o Município tem direito; 

II- Pelo ARQUIVAMENTO do presente processo. 

 

Plenário, 

GC-7, em 30 / 08 / 2021. 

 
 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
Relator 
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