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RELATÓRIO

Tratam os presentes autos das contas anuais de 2016 do Instituto de
Previdência Municipal de Presidente Venceslau - IPREVEN, Entidade criada pela Lei
Municipal n.º 23/2011, com alterações introduzidas por Leis posteriores.

A  Fiscalização  fez  consignar  ocorrências  em  relatório
circunstanciado, conforme evento 12.71, das quais se destacaram:

DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO
-O relatório de atividades encaminhado ao AUDESP não demonstra a realidade da
Entidade, estando desatualizado;

A.1 - REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHOS DIRETORIA EXECUTIVA
-Diretor Presidente nomeado pelo Prefeito Municipal, podendo acarretar conflitos de
interesses;
-Pagamento a maior a Título de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) ao Diretor
Presidente;

A.2.1- CONSELHO FISCAL
-Conselho Fiscal incompleto;
-Ausência de eleição e nomeação para suprir vaga de membro do conselho falecido;
-Indicação de servidora nomeada originalmente como representante do Executivo na vaga
que pertencia ao SINDISERVE;
-A Legislação Municipal não fixou nível de escolaridade nem qualquer outro requisito
para a composição do Conselho Fiscal que, em princípio, são necessários para que seus
membros exerçam as funções de sua competência;

A.2.2 - APRECIAÇÃO DAS CONTAS POR PARTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO / CURADOR
-Conselho Deliberativo incompleto;
-Ausência de eleição e nomeação para suprir vaga de membro do conselho;
-A Legislação Municipal não fixou nível de escolaridade nem qualquer outro requisito
para a composição do Conselho Deliberativo que, em princípio, são necessários para
que seus membros exerçam as funções de sua competência;

A.2.3 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS
-Comitê composto por servidores comissionados do IPREVEM, originários do quadro de
servidores ativos efetivos da Prefeitura, nomeados pelo Prefeito Municipal;
-Não há representatividade (ativos, inativos e pensionistas) na composição do Comitê;
-Não há membro indicado pelo Conselho Deliberativo, em contrariedade do Decreto
instituidor;
-As aplicações não estão aderentes à política de investimentos, quanto ao
enquadramento da carteira de investimentos;
-Desatendimento da Resolução CMN 3.922/10;

B.1.1 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
-Déficits orçamentários desde 2011, apresentando déficit orçamentário em 2016 na
ordem de R$ 3.429.789,43;



-Os sucessivos déficits do IPREVEN vêm consumindo precocemente as reservas
financeiras do Instituto;
-Crescimento das despesas maior que as receitas demonstram a fragilidade financeira
do RPPS de Presidente Venceslau;
-Falta de caixa para cobrir a próxima folha de pagamento dos aposentados e
pensionistas do IPREVEN;

B.1.2 - RESULTADO FINANCEIRO E ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL
-Déficit financeiro de R$ 1.427.691,10;
-Resultado Patrimonial negativo de R$ 225.795.463,36;

B.2.1 - REGIME DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
-Não pagamento do saldo de Precatórios, referente ao exercício de 2016;
-Não pagamento das parcelas do novo acordo de parcelamento, realizado no exercício de
2017;

B.3.3 - ENCARGOS SOCIAIS
-Recolhimento previdenciário a menor dos servidores com cargo em comissão e função de
confiança;

B.4 - SEGURANÇA PATRIMONIAL E DE DADOS
-No local de funcionamento do Órgão não verificamos segurança e proteções mínimas
para a devida guarda de documentos;
-Ausência de regulamentação acerca da gestão documental;
-O controle de acesso ao prédio não é eficaz;
-Ausência de extintor de combate a incêndios e de alvará de vistoria do corpo de
bombeiros;
-Arquivo morto em local que não apresenta nível adequado de segurança.

C.2.1.1 - CONTRATOS COM EMPRESAS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTO
-Empresa de consultoria foi apontada por meio de diversos veículos de comunicação
como parte integrante de uma quadrilha criminosa que fraudava os RPPS
(TC-1179/026/13);
-Desatendimento da Política de Investimento de 2016 e da Resolução CMN 3.922/2010,
devido à recomendação para investimento em um fundo de investimento de longo prazo
(1.200 dias), no exercício de 2015, gerando reflexos para o exercício de 2016;

C.2.1.2 - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E FINANCEIRO E
ASSESSORIA JURÍDICA
-Manutenção das contratações de serviços de assessoria e consultoria contábil,
administrativa, técnico e financeiro e assessoria jurídica que são rotineiros da
Entidade, o que pode acobertar ofensa ao disposto no art. 37, II, da Constituição
Federal, pois se tratam de funções precípuas da Administração, que exigem o
preenchimento de cargos por meio de concursos públicos.
-Assessoria contratada contraria a jurisprudência deste Tribunal;
-Recomendação para que a Entidade reveja a sua estrutura administrativa, deixando as
assessorias somente para serviços de natureza singular, cuja transitoriedade e
pontualidade justifiquem;

D.1 - LIVROS E REGISTROS
-Balanço Patrimonial não faz distinção entre o tipo de investimento (renda fixa ou
renda variável);

D.1.1 - DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO AS APOSENTADORIAS E PENSÕES
-Alteração na discriminação das verbas de aposentadorias e pensões na folha de
pagamento dos aposentados e pensionistas, em contrariedade do princípio da
transparência e do art. 40 da Constituição Federal, alterado pela Emenda
Constitucional 41/2003 (arts. 6º e 7º).

D.3 - PESSOAL
-No Quadro de Pessoal não há servidores efetivos em quantidade suficiente, tendo em
vista que as funções do setor jurídico e as funções de contador são desenvolvidas
através de contratos firmados por meio de processos de licitação, em frustração à
realização de concurso público e, em desobediência ao disposto no inciso II do artigo
37 da Constituição Federal.

D.5 - ATUÁRIO
-As recomendações do atuário apresentada no exercício anterior não foram



implementadas pelos gestores do regime próprio.

D.6 - GESTÃO DOS INVESTIMENTOS
-Fundo de Investimento em longo prazo em desacordo com a Política de Investimento do
IPREVEN e, consequentemente, em desacordo com a Resolução CMN 3922/2010.

D.6.1 - GESTÃO PRÓPRIA
-As análises dos quesitos verificados nos processos de credenciamento não foram
atualizadas a cada seis meses.

D.6.3 - RESULTADO DOS INVESTIMENTOS
-Redução exponencial das reservas financeiras do Instituto.

D.6.4 - COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
-Desatendimento da Resolução CMN 3.922/10.

D.7 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA
-O Município não possui certificado de regularidade previdenciária vigente;
-Situação de irregularidade no item: Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos
Recursos – DAIR.

D.8 - ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL
-Desatendimento ao Comunicado GP nº 13/2016, referente aos dados eletrônicos das
informações ligadas aos Atos de Pessoal (AUDESP – fase III).
-Desatendimento a recomendações deste tribunal.

Determinei a notificação da Origem e do responsável, com fundamento
no artigo 29 da Lei Complementar Estadual nº 709/93, a fim de que, no prazo de 30
(trinta) dias, apresentassem alegações ou justificativas que julgassem pertinentes,
conforme evento 15.1.

O Sr. Luiz Fernando Campos Scalon, por meio de seu representante
legal,  compareceu  aos  autos  no  evento  22,  solicitando  dilação  do  prazo  para
apresentação de justificativas, a qual deferi, conforme evento 26.1.

Por  sua  vez,  em  resposta  à  r.  determinação,  o  Instituto  de
Previdência Municipal de Presidente Venceslau – IPREVEN, juntou, por meio de seu
representante legal, no evento 33, suas justificativas e documentos, alegando, em
síntese, o que segue.

No que se refere à legitimidade do ocupante do Cargo de Diretor
Presidente, ressalta que o apontamento já fora alvo de discussão junto ao Ministério
Público,  sendo  que  o  ilustríssimo  promotor  de  justiça  manifestou-se  pelo
arquivamento  da  denúncia,  acompanhado  por  unanimidade  pelo  conselho  superior  do
ministério público, conforme cópia em anexo.

Ademais, reconhece que o adicional de tempo de serviço e sexta
parte não pode ser calculado incidindo a remuneração do cargo em comissão. Contudo,
alega que as incorporações das diferenças do cargo de origem e do cargo em comissão
exercido devem ser dadas anualmente ao servidor, de forma que todos os vencimentos
da  Diretoria  do  Instituto  foram  e  estão  sendo  pagos  adequadamente  e  de  forma
correta.

Quanto  aos  apontamentos  concernentes  aos  Conselhos  Fiscal  e
Administrativo, afirma que solicitará ao Chefe do Poder Executivo para que encaminhe
propositura ao Poder Legislativo Municipal no intuito de alterar a legislação para
que  a  composição  do  referido  Conselho  seja  efetivada  por  pessoas  com  grau  de
conhecimento  necessário  a  efetuar  uma  perfeita  e  correta  fiscalização  dos
investimentos e manutenção do Instituto e que o apontamento referente à nomeação de
membro  do  Sindicato  dos  Servidores  Municipais  foi  saneado  com  a  realização  de
eleições  e  nomeação  dos  representantes  dos  órgãos  e  representação  de  classes,
conforme consta da Portaria em anexo.

Em relação ao Comitê de Investimentos, expõe que os membros do
referido Comitê foram nomeados pelo Prefeito Municipal em atendimento ao disposto no
§ 2.º do artigo 4.º do Decreto n.º 148/2013 de 16 de Dezembro de 2013.



Outrossim, defende que o fundo GBX Prime I FIDC está presente na
carteira do RPPS desde 15/04/2015, data em que o RPPS fez a aplicação inicial de R$
1.500.000,00, e que nesta data, somando-se apenas os valores investidos em fundos de
investimentos,  a  carteira  do  instituto  possuía  o  patrimônio  líquido  de  R$
10.175.549,77, ou seja, a aplicação inicial no fundo GBX Prime I FIDC se mantinha
enquadrada (no limite de 15% do ARTIGO 7º, INCISO VI), perante a resolução CMN
3.922/10 de forma que com resgates de outros fundos efetuados no decorrer do mês de
abril de 2015 a carteira veio a se desenquadrar mediante a redução repentina do
Patrimônio Líquido, passando o fundo a representar 15,18% do Patrimônio total.

Ademais, afirma que, na questão do Fluxo de Caixa, analisando o
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) dos anos de 2013, 2014 e
2015 nota-se que o RPPS possui fluxo de caixa positivo até 2040, demonstrando assim
a capacidade que a carteira de investimentos do RPPS possui para alocação em fundos
que  visam  melhores  retornos  no  longo  prazo,  como  por  exemplo,  em  Fundos  de
Investimentos em Direitos Creditórios – FIDCs.

Salienta, também, que a empresa de Consultoria de Investimentos faz
a análise de fundos  e  está  sujeita  ao  universo de Fundos da ANBIMA, onde são
utilizados  filtros analíticos para  afunilarem os fundos com o intuito  de serem
analisados com maior detalhamento.

No que se refere aos resultados financeiro, econômico, patrimonial
e da execução orçamentária, assegura que adotou providências no sentido de celebrar
termo  de  parcelamento  financeiro  junto  ao  Poder  Executivo  visando  receber  os
créditos de déficits orçamentários, bem como está fazendo em relação ao exercício de
2015, ou seja, notificando a autoridade desde o inicio do exercício para repor o
déficit orçamentário protagonizado no exercício em exame.

Destaca, ainda, que em face dos reclames do Instituto, em setembro
de 2017 foi editada a Lei Municipal n.º 3.503/2017, autorizando o parcelamento de
dividas  previdenciárias,  não  previdenciárias  e  o  reparcelamento  de  dividas  em
atraso, a qual deu origem aos Termos de Parcelamentos devidamente autorizados pelo
MPAS - Ministério da Previdência Social.

Concernente  aos  precatórios,  reconhece  que  o  Instituto  não  vem
dando cumprimento ao pagamento de despesas com precatórios, uma vez que, em face da
inadimplência  do  Poder  Público  Municipal,  não  possui  recursos  financeiros  para
quitar seus compromissos.

No  que  se  refere  ao  recolhimento  previdenciário  a  menor  dos
servidores com cargo em comissão e função de confiança, destaca que o IPREVEN só
atende  o  determinado  na  legislação  e  que  estará  informando  ao  Chefe  do  Poder
Executivo  sobre  os  apontamentos  para  que  este  possa  encaminhar  Projeto  de  Lei
Complementar ao Poder Legislativo objetivando corrigir as distorções da legislação
vigente.

Em  relação  à  segurança  patrimonial  e  de  dados,  afirma  que  o
Instituto, além de possuir porta em aço, possui porta de vidros com chaves, salas
para  todos  os  setores,  e  que  todas  as  portas  são  dotadas  de  chaves.  Ademais,
ressalta que na Diretoria Financeira existe um cofre onde são guardados os objetos
de  valor,  que  o  armazenamento  de  prontuários  de  inativos  e  pensionistas  são
depositados  em  arquivos  tipo  gaveteiros  e  somente  são  acessados  por  pessoas
devidamente autorizadas e que entrará em contato com o comando local visando obter o
auto de vistoria do corpo de bombeiros.

No que toca ao apontamento referente à empresa de consultoria, aduz
que a ausência de condenação ou de declaração de inidoneidade da empresa que é
mencionada  nos autos permite  à referida empresa gozar plenamente do direito  de
disputar os contratos com a Administração Pública, o que deve ser respeitado, sob
pena de quebra da impessoalidade, princípio maior da Administração Pública, e da
igualdade.



Relativo à manutenção das contratações de serviços de assessoria e
consultoria contábil, administrativa e técnico e financeira, assevera que o contrato
em questão é de suma importância para o Instituto de Previdência, bastando somente
uma análise dos serviços prestados, para que se verifique a qualidade dos serviços
prestados  pela  contratada,  de  forma  que  a  continuidade  dos  serviços  reside
justamente na importância do serviço que é prestado e a necessidade pública de
garantir aos seus atos a aplicação dos princípios que regem a administração pública.

Desta  forma,  alega  que  seria  inconveniente  à  administração  do
Instituto paralisar os serviços de consultoria para abertura de novo procedimento
licitatório,  e  posteriormente,  retomá-los,  talvez  com  novo  contratado,  cuja
sistemática de trabalho não fosse a mesma com a eficiência apresentada e comprovada
ao longo dos anos.

No que concerne à manutenção dos serviços de assessoria jurídica,
defende  que  estes  serviços  são  singulares,  sendo  necessário  um  profissional  de
notório  conhecimento  intelectual  e  especializado  em  matéria  previdenciária,  não
podendo  se  falar  em  um  advogado  sem  um  mínimo  de  conhecimento  da  área  de
previdência.

Ademais,  afirma  que  verificará  o  apontamento  relativo  a  não
distinção entre os tipos de investimentos (renda fixa ou variável) e caso seja
necessário estará corrigindo a anomalia.

Relativo à alteração na discriminação das verbas de aposentadorias
e pensões na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, defende que o E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de Acórdão (conforme doc. 18),
se manifestou no processo dos autos de apelação n.º 1004413-89-2016.8.26.0483, da
Comarca de Presidente Venceslau, em que foi apelante o Instituto de Previdência e
apelado o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Presidente Venceslau, no
sentido de que  "O recurso comporta provimento, pois o Instituto de Previdência não
tem a obrigação de discriminar individualmente os valores dos créditos e débitos que

compõem os proventos ou pensões, pois as aposentadorias e pensões possuem natureza

una e indivisível.”

Concernente ao atuário, alega que apesar do esforço da Diretoria, o
RPPS não vem logrando êxito em receber mensalmente os valores dos parcelamentos e
que os valores mensais não vem sendo repassados, de forma que o Instituto não tem
como  dar  cumprimento  ao  cálculo  atuarial  porque  está  retirando  mês  após  mês  o
dinheiro para poder cumprir com a folha de pagamento dos inativos e pensionistas.

No que se refere ao resultado dos investimentos, arrazoa que o
IPREVEN durante o exercício de 2016, como em anos anteriores, vem diminuindo seu
patrimônio em face da ausência de repasses financeiros pelo Poder Executivo, sendo,
portanto, impossível cumprir as metas de resultados de investimentos.

Quanto à composição dos investimentos, alega que O GBX Prime I FIDC
é constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado
e que o fundo obteve, em 27 de agosto de 2015, a confirmação da nota “brA (sf )” com
perspectiva “estável” à classe única de cotas, atribuída pela agência classificadora
de riscos Austin Rating, com validade para 30/06/2016. Defende, também, que o fundo
está enquadrado quanto aos requisitos da Resolução CMN nº 3.922/2010, no Artigo 7º,
Inciso VI, atendendo a todos os critérios para tal.

No  que  toca  à  ausência  de  Certificado  de  Regularidade
Previdenciária,  informa  que  o  Instituto  já  se  encontra  com  o  CRP  válido  até
27/03/2018.

Por  fim,  assevera  que  as  falhas  administrativas  apontadas  são
sanáveis e passíveis de correção sem que isso afete a estrutura organizacional e
administrativa  do  RPPS,  pois  acima  de  tudo  está  o  princípio  da  legalidade  e
economicidade  implantados  pela  Entidade  em  respeito  aos  servidores  públicos
municipais.



Encaminhados os autos com vistas ao Ministério Público de Contas, o
processo não foi selecionado para análise específica, nos termos do Ato Normativo
PGC 006/2014, de 03.02.2014, publicado no DOE de 08.02.2014.

As  contas  dos  últimos  exercícios  encontram-se  na  seguinte
conformidade:

Exercício Número do Processo Decisão Relator

2013 TC-1003/026/13 Em trâmite Silvia Monteiro

2014 TC-1213/026/14 Em trâmite Samy Wurman

2015 TC-5044/989/15 Em trâmite
Valdenir
Antonio
Polizeli

DECISÃO

Preliminarmente, entendo que os apontamentos referentes ao Conselho
Fiscal,  Nomeação  do  Diretor  Presidente,  Conselho  de  Administração,  Segurança
Patrimonial e de Dados e Discriminação da Folha de Pagamento, possam ser relevados e
remetidos ao campo das recomendações.

Contudo,  o  déficit  atuarial  existente,  na  ordem  de  R$
235.490.448,87, ilustra a falência da gestão do Regime Próprio. A efetividade da
administração pode ser avaliada por meio de documentação indicativa da sua atuação
junto ao Executivo Municipal, documentação não carreada no caso vertente. O Gestor
alega que busca a satisfação dos créditos que detém contra o município, mas não
fundamenta tal discurso com ações judiciais intentadas, pedido de bloqueio de FPM,
notificações extrajudiciais, enfim, nenhuma tratativa concreta. Mais: em estando o
instituto em sérias dificuldades financeiras, ASSINOU o termo de parcelamento com a
municipalidade em condições favoráveis ao ente devedor, manifestando a vontade de
prorrogar o cronograma de embolsos que agora alega flagelar o caixa. Não percebo
vantagem nenhuma para o Instituto na assinatura do termo de parcelamento da dívida.

A não adoção das medidas propostas nas reavaliações atuariais coloca
em risco a própria sustentabilidade do regime previdenciário local. É necessário
adotar providências concretas e efetivas para recuperação financeira do RPPS, sob
pena de consequências nefastas para segurados e para a estabilidade financeira do
município.

O Déficit Atuarial atingiu patamares inviáveis durante os últimos
exercícios,  mais  que  duplicando  entre  os  exercícios  de  2012  e  2016.  Tal  fato,
agravado  pelo  déficit  financeiro  (R$  1.427.691,10),  pelo  resultado  patrimonial
negativo (R$ 225.795.436,36) e pelo déficit da execução orçamentária, na ordem de R$
3.429.789,43,  em  contrariedade  ao  princípio  do  equilíbrio  das  contas  públicas,
previsto no § 1º, do art. 1º, da LRF, revestem-se de gravidade suficiente para
ensejar a reprovação das contas, pois, além de reproduzirem tendência já verificada
em  exercícios  anteriores,  demonstram  o  elevado  e  progressivo  quociente  de
endividamento da Entidade.

Exercício Situação

Atuarial

Valor do Déficit

Atuarial (R$)

Receita

Corrente

Líquida (R$)

Disponibilidades

do RPPS (R$)

Déficit

/ RCL

Déficit /
Disponibilidades

2012 Déficit 93.638.271,00 71.421.348,68 14.660.869,07 1,31 6,38695227089

2013 Déficit 170.637.737,68 72.683.798,03 14.453.332,57 2,34 11,8061171604

2014 Déficit 114.045.729,33 80.463.472,11 11.437.657,90 1,41 9,97107365223

2015 Déficit 238.478.301,10 85.912.174,85 4.016.264,12 2,77 59,3781419684

2016 Déficit 235.490.448,87 88.335.903,53 2.024.541,84 2,66 116,317896828

Muito embora a sustentabilidade deste RPPS não seja aferida apenas
neste exercício, observo fortes indícios da inviabilidade deste Instituto. A situação



em tela é grave, posto que em caso de insolvência do RPPS, o Município encontrará
sérias dificuldades para  honrar os compromissos com os pensionistas  e inativos,
conforme  preceitua  o  art.  2º,  §  1º,  da  Lei  Federal  nº  9.717/1998,  visto  que
certamente  haverá  significativo  déficit  orçamentário  do  Ente  Federativo,  o  que,
consequentemente, aumentaria sobremaneira a dívida fiscal líquida.

Ademais, a falta  de CRP  observada  no exercício  em  exame,  onera
injustamente a população, uma vez que o poder público local se vê embaraçado para:

a) receber transferências voluntárias de recursos da União;
b) celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes;
c) receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral

de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União; e
d)  receber  pagamento  de  valores  referentes  à  compensação

previdenciária devidos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, em razão do
disposto na Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999.

Individualmente  tomada,  a  ausência  de  CRP,  também  seria  grave  o
suficiente para macular toda a gestão do RPPS, pois demonstra o descumprimento de
preceitos da Lei Federal nº 9.717/98 e Portarias do Ministério da Previdência. Vale
notar, ainda, que desde 12/08/2016 o CRP é obtido judicialmente, conforme extrato
obtido pelo Sistema do MPS.

Outra  grave  irregularidade  se  refere  ao  não  pagamento  de
precatórios,  visto  que  tal  procedimento  afronta  diretamente  os  princípios  da
moralidade  e  da  transparência,  uma  vez  que  a  Administração  não  tem  a
discricionariedade de não honrar os pagamentos decorrentes de sentenças judiciais
transitadas em julgado, de sorte que a justificativa ofertada pela Origem no sentido
de que “o Instituto de Previdência Municipal não vem dando cumprimento ao pagamento
de despesas com precatórios em face da inadimplência do Poder Público Municipal” não
são aptas a afastar a irregularidade em questão.

Nessa esteira, reforça o juízo de irregularidade da matéria o fato
de a Entidade não ter tomado medidas mais efetivas de cobrança junto à Prefeitura,
referente à inadimplência das contribuições previdenciárias. Para se eximir da falha,
deveria o gestor ter feito prova de que buscou, por todas as formas admitidas em
direito, o cumprimento das obrigações do governo local, incluindo o ajuizamento de
ações, de modo que as providências adotadas posteriormente, inclusive com a edição da
Lei Municipal n.° 3.503/2017, além de não indicarem o saneamento integral das falhas
apontadas, não convalidam os atos praticados no exercício ora examinado, quais sejam,
atrasos  reiterados  nos  repasses  das  cotas  utilizando-se  de  mecanismos  de
parcelamentos, os quais acabam por comprometer a liquidez e solvência do Fundo,
situação esta reincidente, verificada em exercícios anteriores, conforme cópias dos
relatórios de fiscalização obtidas pela rede interna desta Casa.

 Outro gravíssimo apontamento se refere à ausência de repasse, pela
Municipalidade, das contribuições previdenciárias retidas dos servidores, visto que a
retenção dolosa das contribuições descontadas em folha de pagamento e não recolhidas
pode constituir crime capitulado no Código Penal no artigo 168 - A: “Deixar  de
repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo

e forma legal ou convencional: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e

multa.” Diz, também, o § 1º do citado artigo que “nas mesmas penas incorre quem
deixar de: I -recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à

previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a

terceiros ou arrecadada do público.”

Assim, conforme exposto no Item B.1.4 – Dívida Ativa, observo que o
Instituto tem contabilizado, em contas de controle, o montante de R$ 6.957.572,53,
referente a valores devidos pela Prefeitura ao IPREVEN, sendo o montante de R$
4.935.200,23 relativo a repasses a receber do exercício de 2016, e, destes, R$
434.099,32 são referentes à contribuição retida do servidor.

Diante  da  gravidade  de  tais  atos,  deveria  o  Gestor  notificar
extrajudicialmente a Municipalidade, fazer notícia na Polícia e ajuizar as ações
competentes,  inclusive  com  o  sequestro  do  FPM,  se  permitido  pelo  acordo  de
parcelamento.



Concernente aos apontamentos relativos à Execução Contratual,  de
fato,  os  serviços  de  consultoria  administrativa,  contábil,  técnico  e  financeira
contratados, uma vez que rotineiros, permanentes e essenciais, devem ser executados
pelo  quadro  de  servidores  do  Instituto,  não  existindo  razão  excepcional  que
justificasse a contratação de terceiros.

Nesse  sentido,  destaco  trecho  do  voto  proferido  pela  Exma.
Conselheira Cristiana de Castro Moraes, nos autos do TC-1063/026/11:

“Aliás, a Municipalidade deverá rever a necessidade de manutenção do

contrato firmado através do Convite 05/09, prorrogado sucessivamente, para serviços

de assessoria e consultoria mensal nas áreas administrativas, financeira, tributária

e contábil, considerando que essas tarefas fazem parte da sua rotina administrativa,

razão pela qual deveria proceder o treinamento específico dos servidores dos setores

envolvidos.”

Na mesma esteira, trago à baila trecho de recente voto proferido
pelo Exmo. Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, nos autos do TC-2309/026/15:

“Igualmente  a  contratação  de  empresa  para  prestar  serviço  de

assessoria contábil parece ser um recurso para fugir à essa regra (art. 37, II da

Constituição  Federal),  visto  que,  a  despeito  do  nome,  o  serviço  é  rotineiro,

previsível e inerente à qualquer órgão da Administração Pública.

Recomendo à origem que utilize servidores do quadro permanente para

execução dos serviços típicos da administração, cumprindo fielmente os ditames da

Carta de 1988.”

Observo, ainda, inconsistências nos pagamentos de adicionais por
tempo de serviço ao cargo de Diretor Presidente, em afronta à regra contida no artigo
51, § 5º, “a”, I e II, da Lei Complementar Municipal n.° 069/2009, a qual dispõe que
não incidirá adicional de tempo de serviço e sexta parte sobre o exercício do cargo
em comissão e sobre a verba de representação. Desta forma, deve a origem cessar o
pagamento do referido adicional, adequando-se à legislação pertinente, ademais, não
promovendo a sua "incorporação", a teor do decidido no RE 219934, divulgado por meio
da Resolução do Senado Federal nº 51 de 13.7.2005, considerado ainda o teor do inciso
XIV do art. 37.

Especificamente quanto à gestão de investimentos.

Em que pese o RPPS ter auferido uma rentabilidade de 14,54% com as
aplicações financeiras, observo uma carteira pouco diversificada, em que, do total de
disponibilidades financeiras em dezembro/2016 (R$ 2.024.541,84), 93,37%, ou seja, R$
1.890.407,49, encontram-se alocadas em um único fundo de investimento, qual seja, o
de CNPJ 17.013.985/0001-92. Alega a origem que trata-se de condomínio aberto com
classificação de risco baixa, entretanto, noto exagerado prazo para resgate (1.200
dias), o que torna ambas as alegações COMPLETAMENTE inverossímeis. Assim concluo,
pois qualquer sociedade de investimento que exige mais de três anos para apurar
haveres é, em verdade, uma sociedade FECHADA. Ademais, nenhuma agência de rating
sustenta suas avaliações por todo esse período, sendo, no mais das vezes, garantidos
menos de 2 anos. Apuro, no site da CVM, que o rating oficial do FIDC de CNPJ
17.013.985/0001-92 deteriorou-se rapidamente e, atualmente, encontra-se classificado
como  brB-(sf),  ou  seja,  categoria  de  especulação  ou  baixa  classificação.  Tais
averiguações  seriam  facilmente  identificáveis  a  partir  da  simples  leitura  dos
prospectos e regulamento do produto.

Há fato relevante divulgado para o CNPJ 17.013.985/0001-92 na data
de 15/06/2018 sugerindo a possibilidade de liquidação antecipada do produto. Essa
chance de recuperação de ativos investidos é uma possibilidade que deve o RPPS
seriamente considerar, uma vez que o investimento nunca apresentou nível de risco
compatível com o plano de investimentos do Instituto.

Ademais, a situação em tela denota aplicação ao arrepio da norma
vigente, pois em afronta ao Artigo 7º, VI, da Resolução CMN nº 3922/2010, regra que
impõe o limite de 15% para este tipo de investimento. Noto que a aplicação inicial
foi autorizada, de acordo com o documento "ata da reunião ordinária do comitê de
investimentos  do  instituto  de  previdência  municipal  de  Presidente  Venceslau  -



Ipreven" [evento 10.15 do tc 5044/989/15], na data de 6.4.2015, em documento assinado
pelos senhores Luiz Fernando Campos Scalon, Fabrício Aparecido Gonçalves e Wesley
Martins. Transcrevo excerto daquele documento para maior clareza:

"Quanto ao item 2 da pauta o presidente apresentou as seguintes
estratégias de investimentos: aplicação de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos
mil reais) no Fidc GBX Prime I - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios,
aprovado pelo Conselho Deliberativo.

Foi  deliberado  pela  seguinte  movimentação  financeira:  conforme
orientação da empresa Plena Consultoria em relação às aplicações, bem como pela
aprovação do Conselho Deliberativo, fica aprovada a aplicação de R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais) no Fidc GBX Prime I - Fundo de Investimentos em
Direitos Creditórios" [evento 10.15 do tc 5044/989/15]

Realizado  o  investimento,  colhe-se  do  DAIR  do  Ministério  da
Previdência Social para o bimestre Março/Abril de 2015, que o investimento - registro
de número 6 naquele documento - consumia 15,18% dos recursos do RPPS, confirmando o
desenquadramento, vez que a norma de regência estipula:

Art.7º ....................................
VI - até 15% (quinze por cento) em cotas [de classe senior]  de

fundos  de  investimento  em  direitos  creditórios,  constituídos  sob  a  forma  de
condomínio aberto; (Resolução CMN 3922/10. Grifo corresponde a alteração normativa
posterior ao período analisado)

Deveria ser claro para o gestor que o patrimônio líquido do Regime
Próprio estava declinando e competia a ele manter seus investimentos enquadrados
apesar do panorama que se desenhava. Fica claro que ele não observou as regras que
garantem  limites  de  proteção  e  prudência  financeira  insculpidas  na  Lei  de
Responsabilidade Fiscal.

Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão
depositadas conforme estabelece o § 3o do art. 164 da Constituição.

§ 1º As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social,
geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a
que se referem os arts. 249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em conta
separada  das  demais  disponibilidades  de  cada  ente  e  aplicadas  nas  condições  de
mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira.
(LRF)

Nada  obstante,  deixo  de  apurar  a  conduta  relativa  à  aplicação
propriamente dita, pois, como visto, foi realizada no exercício de 2015 e competem,
portanto,  ao  relator  daquele  balanço,  o  Conselheiro  Substituto  Valdenir  Antonio
Polizeli (TC 5044/989/15), a quem faço notícia desses achados. Teço, no entanto, as
seguintes considerações: o desenquadramento como consequência do investimento era
PERFEITAMENTE  PREVISÍVEL.  A  jurisprudência  pátria  entende  que  a  aplicação  em
descumprimento das normas oriundas dos órgãos reguladores do Sistema Financeiro,
cumulada com o prejuízo que se observou, qualifica GESTÃO TEMERÁRIA DE INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA (STF, HC 87440, Min. Ayres Britto, 1ª Turma, 8.8.06). A mesma conclusão
seria alcançada mesmo que apenas normas internas tivessem sido descumpridas, como foi
a política de investimentos do Instituto (TRF4, AC 2007001001112-4, Des. Rel. Maria
de Fátima, 7ª Turma, 6/3/2007).

A possível incursão nos ilícitos da Lei do Colarinho Branco atraem a
competência  da  Justiça  Federal,  ainda  que  ocorridos  em  Instituto  Municipal  de
Previdência. Nesse sentido foi a conclusão do Conflito de Competência 136.984/SP(2014
/0296831-1)  STJ  Min.  Rel.  Néfi  Cordeiro  d.j.  16.12.14.  Por  esses  motivos,  faço
notícia ao Ministério Público Federal da 12ª Subseção Judiciária do Estado de São
Paulo em Presidente Prudente. Expeço ainda ofício ao relator das contas daquele ano,
Conselheiro Substituto Valdenir Antonio Polizeli.

Recomendo que os ativos garantidores sejam separados em aplicações
de segmentos de Renda Fixa e de Renda Variável.

Por fim,  ressalto que  o  responsável à época, Sr.  Luiz Fernando
Campos Scalon, foi instado a tomar conhecimento dos autos e apresentar alegações ou
justificativas que entendesse pertinentes, conforme despacho publicado no DOE em



18/11/2017 (evento 19.1), tendo comparecido aos autos para solicitar dilação de prazo
(evento 22), a qual deferi (evento 26.1).

Posteriormente, em 26/02/18, a Origem juntou aos autos sua defesa,
juntamente  com  a  Portaria  n.°  021/2018,  expedida  pelo  Sr.  Luiz  Fernando  Campos
Scalon, a qual designou o Sr. Fabricio Aparecido Gonçalves para responder pelo cargo
de Diretor Presidente do IPREVEN durante o período de 14/02/2018 a 03/03/2018, e
também anexou procuração por meio da qual o IPREVEN, representado pelo Sr. Fabricio
Aparecido Gonçalves, constitui como procurador o Sr. Raphael Vinhoto Muchon (OAB/SP
n.° 247.842).

Assim, registro que não há que se falar em cerceamento de defesa ou
desatendimento ao princípio do contraditório.

Desta  forma,  pelo  conjunto  e  gravidade  das  irregularidades
verificadas, as contas de 2016, ora em exame, não estão em condições de aprovação.

Por todo o exposto, à vista dos elementos que instruem os autos, nos
termos do que dispõe a Resolução n° 03/2012 deste Tribunal, JULGO IRREGULARES as
contas do exercício de 2016 do Instituto de Previdência Municipal de Presidente
Venceslau - IPREVEN, nos termos do artigo 33, inciso III c.c. artigo 36, ambos da Lei
Complementar Estadual nº 709/93,   aplicando-se os incisos XV e XXVII do artigo 2° do
mesmo diploma legal, DETERMINANDO à Origem que:

Elabore um estudo atuarial específico acerca das medidas que serão adotadas a fim de
equacionar o presente déficit apurado e do impacto atuarial nos próximos anos,
consignando medidas a adotar de sorte que eventual passivo gerado seja solvido em prazo
não superior a 20 anos, TENDO EM VISTA O ESTADO FALIMENTAR DO REGIME PRÓPRIO;

I. 

Diligencie junto ao Executivo Municipal, objetivando a adoção das recomendações
propostas pelo atuário;

II. 

Inste o Comitê de Investimentos a apreciar todas as opções da carteira, especialmente o
fundo de CNPJ 17.013.985/0001-92, com o nível de análise idêntico ao de um primeiro
investimento e decida por manter ou sair dos investimentos mais arriscados de forma a
assegurar os limites e condições de proteção e prudência financeira e adequar-se à
Resolução CMN nº 3922/2010.

III. 

Regularize os itens os quais impedem que a Entidade obtenha o CRP, tais como àqueles
concernentes ao DAIR, com intuito de que o RPPS não dependa da obtenção judicial do
Certificado;

IV. 

Adote procedimentos severos para cobrança dos débitos inadimplidos;V. 
Tome as medidas cabíveis ao exato cumprimento do disposto no artigo 51, § 5º, “a”, I e
II, da Lei Complementar Municipal n.° 069/2009.

VI. 

O cartório deverá oficiar ao Ministério Público Federal.

À Equipe de Fiscalização, para que nas próximas inspeções de praxe
afira o efetivo cumprimento das medidas anunciadas.

Outrossim, diante da gravidade dos fatos apurados e da inércia do
Gestor frente a situações alarmantes, nos termos do artigo 104, inciso II da Lei
Complementar n° 709/93, aplico ao responsável, Sr. Luiz Fernando Campos Scalon –
Diretor Presidente à época, multa no equivalente pecuniário a 160 (cento e sessenta)
UFESP’s.

Ao Cartório para comunicações de estilo, ao atual Prefeito, para que
comprove, junto a este Tribunal, no prazo de 60 dias, as medidas adotadas visando a
regularização da matéria considerada irregular por esta Corte, alertando-o que o
descumprimento poderá ensejar a imposição de multa prevista no artigo 104, inciso
III, da citada norma complementar, e comunicação do fato ao DD. Ministério Público
do Estado para eventual persecução penal.

Decorrido o prazo, sem interposição de recurso, a autoridade deverá
ser  notificada,  nos  termos  do  artigo  86  da  Lei  Complementar  n°  709/93,  para
pagamento da multa imposta, implicando o não recolhimento, na inscrição em dívida
ativa.

Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na



conformidade  da  Resolução  nº  1/2011,  a  íntegra  da  decisão  e  demais  documentos
poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico
– e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se, por extrato.

1. Ao Cartório para:
a) Oficiar ao Ministério Público Federal da 12ª Subseção Judiciária

do Estado de São Paulo em Presidente Prudente, incluindo as principais peças do
processo;

b) oficiar ao relator das contas do tc 5044/989/15, Conselheiro
Substituto Valdenir Antonio Polizeli;

c) vista e extração de cópias no prazo recursal;
d) certificar;
e) Notificar à Origem nos termos do inciso XXVII, do artigo 2º, da

Lei Complementar Estadual n. 709/93, encaminhando cópia de peças dos autos, devendo,
no prazo de 60 dias, este Tribunal ser informado sobre as providências adotadas, sob
pena de multa, nos termos do artigo 104, inciso III da Lei Complementar n° 709/93,
bem como a comunicação do fato ao DD. Ministério Público do Estado para eventual
persecução penal;

f)comunicar à Câmara Municipal  remetendo-lhe  cópia  dos  presentes
documentos, nos termos do artigo 2º,inciso XV da Lei Complementar Estadual n. 709/93;

g)notificar pessoalmente o Responsável para recolhimento da multa
imposta, no prazo de 30 dias;

h)Decorrido  o  prazo,  sem  interposição  de  recurso,  a  autoridade
deverá ser notificada, nos termos do artigo 86 da Lei Complementar n° 709/93, para
pagamento da multa imposta, implicando o não recolhimento, na sua inscrição em dívida
ativa.

2. Após, ao arquivo.

  C.A., 25 de junho de 2018.

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS
            AUDITOR
AMFS-06

EXTRATO DE SENTENÇA

PROCESSO:       TC-1507/989/16
ÓRGÃO:          Instituto de Previdência Municipal de Presidente Venceslau 
                - IPREVEN
MUNICÍPIO:      Presidente Venceslau
RESPONSÁVEIS:   Luiz Fernando Campos Scalon – Diretor Presidente à época
ASSUNTO:        Balanço Geral do Exercício de 2016
ADVOGADO:       Raphael Vinhoto Muchon – OAB/SP n.° 247.842
INSTRUÇÃO:      UR-5 Unidade Regional de Presidente Prudente / DSF-II

EXTRATO: Pelos fundamentos expostos na sentença, JULGO IRREGULARES
as contas do exercício de 2016 do Instituto de Previdência Municipal de Presidente
Venceslau - IPREVEN, nos termos do artigo 33, inciso III c.c. artigo 36, ambos da Lei
Complementar Estadual nº 709/93, aplicando-se os incisos XV e XXVII do artigo 2° do
mesmo  diploma  legal,  DETERMINANDO  à  Origem  que:  I)  Elabore  um  estudo  atuarial
específico acerca das medidas que serão adotadas a fim de equacionar o presente
déficit apurado e do impacto atuarial nos próximos anos, consignando medidas a adotar
de sorte que eventual passivo gerado seja solvido em prazo não superior a 20 anos;
II) Diligencie junto ao Executivo Municipal, objetivando a adoção das recomendações
propostas pelo atuário; III) O Comitê de Investimentos aprecie todas as opções da
carteira, especialmente o fundo de CNPJ 17.013.985/0001-92, com o nível de análise
idêntico ao de um primeiro investimento e decida por manter ou sair dos investimentos
mais arriscados de forma a assegurar os limites e condições de proteção e prudência
financeira e adequar-se à Resolução CMN nº 3922/2010. IV) Obtenha o CRP de forma não
judicial; V) Adote procedimentos severos para cobrança dos débitos inadimplidos; VI)
Tome as medidas cabíveis ao exato cumprimento do disposto no artigo 51, § 5º, “a”, I



e II, da Lei Complementar Municipal n.° 069/2009. Outrossim, diante da gravidade dos
fatos apurados e da inércia do Gestor frente a situações alarmantes, nos termos do
artigo 104, inciso II da Lei Complementar n° 709/93, aplico ao responsável, Sr. Luiz
Fernando Campos Scalon – Diretor Presidente à época, multa no equivalente pecuniário
a  160  (cento  e  sessenta)  UFESP’s.  Por  fim,  esclareço  que,  por  se  tratar  de
procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão
e demais documentos poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.

C.A., 25 de junho de 2018.

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS
            AUDITOR
AMFS-06
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