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PROCESSO N.  2.193/2016-TCE/RO. 

UNIDADE                    Instituto de Previdência Social e Assistência dos Servidores Públicos do 

Município de Porto Velho-RO (IPAM). 

ASSUNTO  Auditoria Operacional no Instituto de Previdência Social e Assistência 

dos Servidores Públicos do Município de Porto Velho-RO (IPAM). 

INTERESSADOS  - Hildon De Lima Chaves, CPF n. 476.518.224-04, Prefeito do 

Município de Porto Velho-RO; 

- Mauricio Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes, CPF n. 903.993.312-

04, Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Velho-RO; 

-  João Bosco Costa, CPF n. 130.622.554-04, Diretor-Presidente do 

IPAM. 

RELATOR  Conselheiro WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA. 

SESSÃO  7ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno – de 4 de maio de 2017. 

 
AUDITORIA OPERACIONAL. IDENTIFICAÇÃO DE 

ACHADOS DE AUDITORIA. DEFICIÊNCIAS NO 

CONTROLE INTERNO E NA BASE CADASTRAL. 

AUSÊNCIA DE 

CENSO/RECADASTRAMENTO/PROVA DE VIDA 

DOS INATIVOS E PENSIONISTAS. TAXA DA 

META ATUARIAL NÃO ADERENTE À 

REALIDADE DO RETORNO DOS 

INVESTIMENTOS. DIVERGÊNCIA ENTRE AS 

PROJEÇÕES DE DESPESAS NAS AVALIAÇÕES 

ATUARIAIS E AS DESPESAS EFETIVAS EM 

CADA EXERCÍCIO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS 

PROJEÇÕES DE RECEITAS NAS AVALIAÇÕES 

ATUARIAIS E AS RECEITAS EFETIVAS EM CADA 

EXERCÍCIO. RISCO QUANTO À FACTIBILIDADE 

DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT 

ATUARIAL. AUSÊNCIA DE ESTUDOS PARA 

DEFINIÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO 

SALARIAL. FALHA NA CONTABILIZAÇÃO DAS 

RESERVAS MATEMÁTICAS. NÃO 

DISPONIBILIZAÇÃO TEMPESTIVA DAS 

INFORMAÇÕES DA GESTÃO DOS 

INVESTIMENTOS NA WEB/PORTAL DE 

TRANSPARÊNCIA. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 

EM DESACORDO COM A POLÍTICA ANUAL DE 

INVESTIMENTOS E DIVERGÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES ENTRE SALDO DE EXTRATOS 

BANCÁRIOS E DAIR. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

EM PERCENTUAL ACIMA DO LIMITE MÁXIMO 

DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO DE 

INVESTIMENTO. RISCO TEMERÁRIO NA 

APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO. 

DETERMINAÇÕES. RECOMENDAÇÕES. 

ARQUIVAMENTO. 

1. Auditoria Operacional realizada no Instituto de 

Previdência Social do Município de Porto Velho-RO, 

que foi realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia, em parceria, por meio de acordos de 
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cooperação técnica, com o Tribunal de Contas da União, 

com a Associação dos Membros dos Tribunais de 

Contas do Brasil (ATRICON) e com o Instituto Rui 

Barbosa (IRB), cujo produto principal é um panorama, 

no nível agregado, da real situação de gestão e solvência 

da previdência dos servidores públicos. 

2. Na espécie, identificaram-se os seguintes achados de 

auditoria: i) Deficiências no controle interno; ii) 

Deficiências da base cadastral; iii) Ausência de 

censo/recadastramento/prova de vida dos inativos e 

pensionistas; iv) Taxa da Meta Atuarial não aderente à 

realidade do retorno dos investimentos; v) Divergência 

entre as projeções de despesas nas avaliações atuariais e 

as despesas efetivas em cada exercício; vi) Divergência 

entre as projeções de receitas nas avaliações atuariais e 

as receitas efetivas em cada exercício; vii) Risco quanto 

à factibilidade do plano de equacionamento do déficit 

atuarial (segregação da massa de segurados); viii) 

Ausência de estudos para definição da taxa de 

crescimento salarial; ix) Falha na contabilização das 

reservas matemáticas; x) Não disponibilização 

tempestiva das informações da gestão dos investimentos 

na Web/Portal de Transparência; xi) Composição da 

carteira em desacordo com a Política Anual de 

Investimentos e divergência de informações entre saldo 

de extratos bancários e DAIR; xii) Aplicação Financeira 

em percentual acima do limite máximo do Patrimônio 

Líquido do Fundo de Investimento; xiii) Risco 

temerário na aplicação no Fundo de Investimento. 

3. Registou-se que o Tribunal de Contas exercerá, na 

forma do art. 98-H, caput, da Lei Complementar n. 

154/1996, a função pedagógica e preventiva, de forma a 

orientar os jurisdicionados e os administradores, com 

vistas a evitar a morosidade da prestação dos serviços 

públicos e, notadamente, a prática de atos ilegais,  

4. Destacou-se que o Relator ou o Tribunal 

determinará, com espeque no inc. I do art. 40 do 

mencionado Diploma Normativo, as providências 

estabelecidas no Regimento Interno, quando não 

constatada a transgressão à norma legal ou 

regulamentar. 

5. Frisou-se que Relator determinará, com amparo no 

inc. II do art. 62 do RI-TCE/RO, a adoção de medidas 

saneadoras, quando constatada falta ou impropriedade 

de caráter formal. 

6. Destarte, considerando os inúmeros achados de 

auditoria identificados pela Unidade Técnica, 

acolheram-se os encaminhamentos propostos, porquanto 

são medidas prudentes, razoáveis, proporcionais que 

trarão melhores benefícios, direta e indiretamente, para 

o Município de Porto Velho-RO. 

7. Auditoria Operacional. Determinações. 

Recomendações. Arquivamento. 
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ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de 

Auditoria Operacional no Instituto de Previdência Social e Assistência dos Servidores 

Públicos do Município de Porto Velho-RO (IPAM), 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 WILBER 

CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, por unanimidade de votos, em: 

 

I – DETERMINAR aos órgãos abaixo colacionados: 

 

I.1 - A Administração do Instituto de Previdência Social e 

Assistência dos Servidores Públicos do Munícipio de Porto Velho (IPAM), presentado 

pelo Excelentíssimo Senhor JOÃO BOSCO COSTA, CPF n. 130.622.554-04, Diretor-

Presidente, ou quem vier a substituí-lo, com fundamento no art. 40, inc. I, da Lei 

Complementar n. 154/1996 c/c o art. 62, inciso II, do RI-TCE/RO, que adotem as 

providências a seguir enumeradas, visando ao saneamento das situações encontradas: 

 

a) No prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, ELABORE um 

plano de ação, com indicação dos responsáveis e cronograma das etapas de implementação, 

visando à restruturação do Sistema de Controle Interno, em conformidade com a Decisão 

Normativa n. 2/2016-TCE/RO, bem como as diretrizes referenciais (elaboradas por 

organizações especializadas) para o controle interno aplicado ao setor público; 

 

b) No prazo de 12 (doze) meses da notificação, ADAPTE sua 

base cadastral com as informações mínimas (informações financeiras, funcionais e 

cadastrais), conforme definido pela Secretaria de Políticas Previdenciárias (Ministério da 

Fazenda); 

 

c) No prazo de 12 (doze) meses da notificação, realize 

censo/recadastramento dos inativos e pensionistas; 

 

d) antes da próxima avaliação atuarial, em articulação com seu 

Comitê de Investimentos, realize estudo técnico para fundamentar a adoção da Taxa da Meta 

Atuarial, bem como submeta o resultado ao Conselho de Previdência Municipal para a devida 

deliberação quanto ao ajustamento da meta atuarial, conforme o resultado do respectivo 

estudo; 

 

e) identifique junto ao Atuário, por ocasião da próxima 

avaliação atuarial, as causas das divergências entre as projeções das despesas e receitas da 

avaliação atuarial e as despesas e receitas efetivas, bem como requeira as devidas 

providências para garantir maior precisão às projeções de curto prazo; 
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f) a partir deste exercício financeiro (2017), passe a realizar a 

contabilidade de cada uma dos Planos (Financeiro e Capitalizado) separadamente 

(Constituição de Unidades Orçamentárias Diversas), em virtude da vedação de comunicação 

entre os recursos dos respectivos fundos devido à segregação da massa; 

 

g) em articulação com a Administração do Município, 

providencie a realização de estudos do crescimento salarial dos servidores, com levantamento 

de planos de carreiras mais relevantes entre servidores para a avaliação atuarial do próximo 

exercício (2018), com o objetivo de definir a hipótese de crescimento salarial a ser utilizada 

no cálculo atuarial adequada à realidade do Município; 

 

h) promova a realização de avaliação atuarial em data que 

permita ao RPPS e o próprio Ente Federativo registrarem as provisões matemáticas 

previdenciárias em conformidade com a avaliação atuarial, cuja data-base corresponda ao 

exercício de referência do balanço patrimonial; 

 

i) promova, no prazo de 120 (cento e vinde) dias da notificação, 

a efetiva e correta publicação das informações da gestão dos investimentos prevista na 

Portaria MTPS n. 519/2011, assegurando que esses dados estejam inseridos e atualizados em 

tempo real, inclusive com a indicação da data da última atualização, em local de fácil 

visibilidade. 

 

I.2 - DETERMINAR à Administração do Instituto de 

Previdência Social e Assistência dos Servidores Públicos do Munícipio de Porto Velho 

(IPAM), presentado pelo Excelentíssimo Senhor JOÃO BOSCO COSTA, CPF n. 

130.622.554-04, Diretor-Presidente, ou quem a vier substituí-lo, e ao Comitê de 

Investimentos, com fundamento no art. 40, inc. I, da Lei Complementar n. 154/1996 c/c o art. 

62, inciso II, do RI-TCE/RO, que antes da escolha da carteira de investimentos sejam 

avaliados os critérios de risco, como:  

 

a) data da constituição do Fundo;  

 

b) rentabilidade proposta no regulamento;  

 

c) quantidade de RPPS que investem no mesmo Fundo no 

Estado e no País;  

 

d) Se há diversificação nos papéis que compõem a carteira do 

Fundo ou da alta concentração em papéis de crédito privado;  

 

e) aprovação do Comitê de Investimentos;  

 

f) Se há fatos relevantes ou processos sancionadores da CMV 

ocorridos em data anterior à aplicação;  

Documento eletrônico assinado por EDILSON DE SOUSA SILVA em 15/05/2017 11:18.
Documento ID=442301   para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

file:///C:/Users/770578/AppData/Local/Temp/www.tce.ro.gov.br


 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Processamento e Julgamento 

 DP-SPJ  

 Acórdão APL-TC 00203/17 referente ao processo 02193/16  

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

www.tce.ro.gov.br 

5 de 29 

Proc.: 02193/16 

Fls.:__________ 

g) Se o Fundo de Investimentos é destinado a investidores 

qualificados;  

 

h) Se a política de investimentos do Fundo é adequada aos 

objetivos do RPPS, e se o público alvo é aderente às entidades de previdência;  

 

i) Se a política de investimentos do Fundo pode resultar em 

perdas significativas para os cotistas;  

 

j) Se há limite estabelecido para investimentos em ativos do 

mesmo Administrador, gestor ou empresas ligadas (concentração de papéis na mesma 

carteira). 

 

I.3- DETERMINAR à Administração do Município de Porto 

Velho-RO, presentado pelo Excelentíssimo Senhor HILDON DE LIMA CHAVES, CPF n. 

476.518.224-04, Prefeito Municipal, com fundamento no art. 40, inc. I, da Lei Complementar 

n. 154/1996 c/c o art. 62, inciso II, do RI-TCE/RO, que adote as providências a seguir 

elencadas, visando ao saneamento das situações encontradas: 

 

a) em articulação com a Administração do IPAM, promova, no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a avaliação do impacto Orçamentário/Financeiro da 

adoção da segregação de massa como medida de equacionamento do déficit atuarial, a qual 

deve ser suportada por justificativa técnica que demonstre a viabilidade orçamentária e 

financeira, sob pena de comprometer as demais políticas públicas do Município no médio 

prazo; 

 

b) disponibilize, conforme definido pela Unidade Gestora do 

RPPS (IPAM), as informações necessárias (informações financeiras, funcionais e cadastrais) 

para a manutenção adequada da base de dados do IPAM. 

 

I.4 - DETERMINAR à Administração da Câmara Municipal 

de Porto Velho-RO, presentado pelo Excelentíssimo Senhor MAURICIO FONSECA 

RIBEIRO CARVALHO DE MORAES, Presidente, ou quem vier a substituí-lo, com 

fundamento no art. 40, inc. I, da Lei Complementar n. 154/1996 c/c o art. 62, inciso II, do RI-

TCE/RO, que disponibilize, conforme definido pela Unidade Gestora do RPPS (IPAM), as 

informações necessárias (informações financeiras, funcionais e cadastrais) para manutenção 

adequada da base de dados do IPAM; 

 

I.5 - DETERMINAR à Administração do Município de 

Porto Velho-RO, presentado pelo Excelentíssimo Senhor HILDON DE LIMA CHAVES, 

CPF n. 476.518.224-04, Prefeito Municipal, com fundamento no art. 40, inc. I, da Lei 

Complementar n. 154/1996 c/c o art. 62, inciso II, do RI-TCE/RO, que determine à 

Controladoria-Geral do Município para que acompanhe e informe as medidas adotadas pela 

Administração quanto às determinações desta Decisão, manifestando-se quanto ao 

atendimento ou não das determinações/recomendações pela Administração, por meio de 
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Relatórios a serem encaminhados na mesma data dos Relatórios Quadrimestrais do Controle 

Interno. 

 

II – RECOMENDAR, com fundamento no art. 98-H, caput, do 

RI-TCE/RO, aos órgãos abaixo colacionados: 

 

II.1 – A Administração do Instituto de Previdência Social e 

Assistência dos Servidores Públicos do Munícipio de Porto Velho (IPAM), presentado 

pelo Excelentíssimo Senhor JOÃO BOSCO COSTA, CPF n. 130.622.554-04, Diretor-

Presidente, ou quem a vier substituí-lo, e ao Comitê de Investimentos, que: 

 

a) observem os limites e percentuais estabelecidos na Política 

Anual de Investimentos, bem como promovam as conciliações entre os extratos dos 

investimentos, Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos 

Recursos (DAIR); 

 

b) nas decisões sobre aplicação financeira, sejam observadas as 

normas definidas pelo Conselho Monetário Nacional; 

 

c) providencie, em articulação com a Administração do 

Município, a separação do órgão deliberativo entre Previdência e Assistência, de acordo com 

o princípio da especialização. 

 

II.2 - A Administração do Instituto de Previdência Social e 

Assistência dos Servidores Públicos do Munícipio de Porto Velho (IPAM), presentado 

pelo Excelentíssimo Senhor JOÃO BOSCO COSTA, CPF n. 130.622.554-04, Diretor-

Presidente, ou quem a vier substituí-lo, que providencie, em articulação com a Administração 

do Município, a separação do órgão deliberativo entre Previdência e Assistência, de acordo 

com o princípio da especialização; 

 

II.3 - A Administração do Município de Porto Velho-RO, 

presentado pelo Excelentíssimo Senhor HILDON DE LIMA CHAVES, CPF n. 

476.518.224-04, Prefeito Municipal, que seja estabelecida em ato normativo a periodicidade 

de realização de censo/recadastramento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, 

obedecido o limite de 5 anos, nos termos do art. 9º, inc. II, da Lei 10.887/2004. 

 

III - DETERMINAR ao Departamento de Documentação e 

Protocolo (DDP) a extração de cópia do presente Decisum e do Relatório de Auditoria (ID 

381538, às págs. n. 201 a 233), INSTAURANDO-SE novo Processo, com o fim de ser 

realizado o monitoramento das vertentes determinações e recomendações; 

 

IV - ENCAMINHAR o novo procedimento para a Secretaria-

Geral de Controle Externo (SGCE); 
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V - DETERMINAR à Secretaria-Geral de Controle Externo 

(SGCE) que: 

 

a) acompanhe e manifeste-se, vencido os prazos das 

determinações, quanto ao cumprimento das determinações/recomendações pela 

Administração do IPAM e pela Administração do Município de Porto Velho-RO; 

 

b) inclua na programação de auditoria anual a realização de 

auditoria na Assistência Médica do IPAM; 

 

VI – DAR CIÊNCIA, via ofício, ENCAMINHANDO-LHE 

cópia deste Decisum e do Relatório da Auditoria aos seguintes interessados: 

 

a) Instituto de Previdência Social e Assistência dos Servidores 

Públicos do Município de Porto Velho-RO (IPAM) 

b) Prefeitura do Município de Porto Velho-RO; 

c) Câmara Municipal do Município de Porto Velho-RO; 

d) Ministério Público de Contas (MPC); 

e) Ministério Público do Estado de Rondônia (MP/RO); 

 

VII - PUBLICAR, na forma regimental; 

 

VIII - ARQUIVAR OS AUTOS, após adoção das medidas de 

estilo e certificado o trânsito em julgado do presente Acórdão. 

 

 

 

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros 

VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, PAULO CURI NETO, WILBER CARLOS DOS 

SANTOS COIMBRA (Relator) e BENEDITO ANTÔNIO ALVES; o Conselheiro Presidente 

EDILSON DE SOUSA SILVA; o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas 

ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. O Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA 

PEREIRA DE MELLO declarou-se suspeito, nos termos do art. 145 do Código de Processo 

Civil. 

 

 

             Porto Velho/RO, 04 de maio de 2017. 

 

 
(assinado eletronicamente) (assinado eletronicamente) 

WILBER CARLOS DOS                        EDILSON DE SOUSA SILVA 

SANTOS COIMBRA Conselheiro Presidente 

Conselheiro Relator Mat. 299 

Mat. 456  

 

PROCESSO N.  2.193/2016-TCE/RO. 
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UNIDADE                    Instituto de Previdência Social e Assistência dos Servidores Públicos do 

Município de Porto Velho-RO (IPAM). 

ASSUNTO  Auditoria Operacional no Instituto de Previdência Social e Assistência 

dos Servidores Públicos do Município de Porto Velho-RO (IPAM). 

INTERESSADOS  - HILDON DE LIMA CHAVES, CPF n. 476.518.224-04, Prefeito do 

Município de Porto Velho-RO; 

- MAURICIO FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES, 

CPF n. 903.993.312-04, Presidente da Câmara de Vereadores de Porto 

Velho-RO; 

-  JOÃO BOSCO COSTA, CPF n. 130.622.554-04, Diretor-Presidente 

do IPAM. 

RELATOR  Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra. 

SESSÃO  7ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno – de 4 de maio de 2017. 

 

I – DO RELATÓRIO 

 

1. Trata-se de Auditoria Operacional realizada no Instituto de Previdência Social 

do Município de Porto Velho-RO, que foi realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia, em parceria, por meio de acordos de cooperação técnica, com o Tribunal de Contas 

da União, com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) e 

com o Instituto Rui Barbosa (IRB), cujo produto principal é um panorama, no nível agregado, 

da real situação de gestão e solvência da previdência dos servidores públicos. 

 

2. O Corpo Instrutivo elaborou o Relatório de Auditoria (ID 381538, às págs. ns. 

201 a 233). 

 

3. Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas (MPC) manifestou (ID 

386515, às págs. ns. 238 a 241) pela notificação dos auditados e pela prolação de 

determinações, de acordo com a conclusão da Unidade Técnica. 

 

4. Por meio do Despacho (ID 400076, às págs. ns. 242 a 244), esta Relatoria 

determinou a remessa dos presentes autos para a Secretaria-Geral de Controle Externo 

(SGCE), com a finalidade de encaminhar o Relatório de Auditoria Operacional para o Gestor 

da Entidade Auditada, no sentido deste órgão se manifestar a respeito da presente matéria, nos 

termos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 5º c/c art. 15, caput, c/c art. 16, caput, da novel 

Resolução n. 228/2016-TCE/RO e na sequência ser elaborado o Relatório de Auditoria 

Operacional Consolidado, na forma do que determina a norma constante no inc. VI do art. 5º 

c/c art. 16, caput, dessa Resolução. 

 

5. Na informação Técnica (ID 426023, às págs. ns. 248 a 250), a Unidade 

Técnica, de forma justificada, informou que, in verbis: 

 
Todo o trabalho da auditoria foi realizado em constante interação com a Unidade 

Gestora (IPAM) para o devido dimensionamento das situações encontradas em 

contraponto aos requisitos legais e às boas práticas de gestão previdenciária.  
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Ao final dos trabalhos, foram correlacionados os achados de auditoria considerados 

relevantes que demandariam adequações e aperfeiçoamentos por parte da Unidade 

Gestora. Todos os achados foram apresentados à equipe gestora do IPAM, durante 

reunião realizada para este fim, em 28.11.2016 (na parte da tarde), na sede da 

Autarquia.  

Cada achado foi abordado e discutido entre a equipe de auditoria e a equipe gestora, 

cujos comentários contribuíram para melhorar caracterização das situações 

encontradas e identificação de possíveis causas, e foram de grande valia para 

evidenciação no relatório de auditoria, bem como informado o encaminhamento que 

seria proposto ao Tribunal pela equipe de auditoria para cada situação encontrada.  

Foram discutidas na oportunidade as atividades de assistência médica do IPAM 

quanto ao Conselho de Previdência Municipal que está incumbido de fiscalizar 

também a parte assistencial, o que foi objeto de questionamento desta equipe ante a 

multidisciplinariedade das duas áreas, sendo recomendado por esta equipe de 

auditoria a existência de conselhos distintos para cada atividade.  

Foi, ainda, relatado pela equipe do IPAM a viabilidade do serviço de assistência 

médica e seu resultado positivo nos últimos exercícios, contudo, reconheceram a 

necessidade de realização de auditoria para confirmar essa concepção. 

 

6. Os autos dos processos estão conclusos neste Gabinete. 

 

É o relatório. 

 

II – DO VOTO 

 

CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 

 

II.1 – Da Auditoria Operacional realizada no Instituo de Previdência Social 

do Município de Porto Velho-RO 

 

7. Conforme dantes relatado, cuida-se de Auditoria Operacional realizada no 

Instituto de Previdência Social do Município de Porto Velho-RO (IPAM). 

 

8. É consabido que a seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e assistência social, nos termos do art. 194
1
, caput, da 

Constituição Federal, in verbis: 

 
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998). (Grifou-se) 

 

9. Insta salientar que de acordo com o art. 6º, caput, da Lei Fundamental, a 

previdência social é um direito social fundamental de segunda dimensão, senão vejamos: 

                                                           
1 Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. 
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Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015). (Grifou-

se) 

 

10. Diante desse contexto jurídico, foi realizada a auditoria operacional no IPAM, 

com fundamento nos preceitos normativos constantes no art. 70, caput, c/c art. 71, inc. IV, da 

Constituição Federal, in verbis: 

 
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 

exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder. 

(...) 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

(...) 

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades 

administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais 

entidades referidas no inciso II; (Grifou-se) 

 

11. No caso dos autos, a Unidade Técnica identificou os seguintes achados de 

auditoria:  

 

i) Deficiências no controle interno;  

ii) Deficiências da base cadastral;  

iii) Ausência de censo/recadastramento/prova de vida dos inativos e 

pensionistas;  

iv) Taxa da Meta Atuarial não aderente à realidade do retorno dos 

investimentos;  

v) Divergência entre as projeções de despesas nas avaliações atuariais 

e as despesas efetivas em cada exercício;  

vi) Divergência entre as projeções de receitas nas avaliações atuariais 

e as receitas efetivas em cada exercício;  

vii) Risco quanto à factibilidade do plano de equacionamento do 

déficit atuarial (segregação da massa de segurados);  

viii) Ausência de estudos para definição da taxa de crescimento 

salarial;  

ix) Falha na contabilização das reservas matemáticas;  

x) Não disponibilização tempestiva das informações da gestão dos 

investimentos na Web/Portal de Transparência;  

xi) Composição da carteira em desacordo com a Política Anual de 

Investimentos e divergência de informações entre saldo de extratos 

bancários e Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos 

Recursos (DAIR);  
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xii) Aplicação Financeira em percentual acima do limite máximo do 

Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento;  

xiii) Risco temerário na aplicação no Fundo de Investimento. 

 

12. Em face desses achados de auditoria, registro que adoto como fundamento de 

decidir, por motivação aliunde e per relationem
23

, o Relatório de Auditoria (ID 381538, às 

págs. ns. 201 a 233) do Corpo Instrutivo, razão pela qual faço a sua transcrição, ao que 

interesse aos autos, ipsis litteris: 

 
3. ACHADOS DE AUDITORIA  

A1 – Deficiências no controle interno  

Situação encontrada  

Há instituição formal de Controle Interno no Ipam, com a denominação de Auditoria 

Geral, conforme Lei Municipal nº 271/12.  

Há apenas dois servidores atuando no Controle Interno do Ipam, conforme relação 

de servidores em atividade no mês de julho/15 e confirmado durante inspeção in 

loco. Ambas as servidoras que atuam na unidade de controle interno não pertencem 

ao quadro efetivo do Ipam. A responsável pelo setor exerce cargo comissionado sem 

vínculo com a Administração. A outra servidora pertence ao quadro da Prefeitura 

Municipal de Porto Velho.  

O trabalho do controle se resume, basicamente, na manifestação acerca da 

regularidade de processos (previdenciários e administrativos) no âmbito do Instituto. 

A unidade não realiza testes/exames para verificação da adequação dos controles 

instituídos.  

A responsabilidade pelo controle interno é da Administração, bem como todas as 

pessoas que fazem parte da organização (servidores de todos os níveis), consistindo 

em um processo dinâmico estruturado para enfrentar os riscos e oferecer razoável 

segurança do alcance da sua missão institucional e dos objetivos gerais. Para tanto 

deve ser constituído concomitante e não superposto às atividades, isto é, tornar-se 

parte integrante dos processos gerenciais de planejamento, execução e 

monitoramento. 

São finalidades do controle interno (sistema de controle interno) instituído pela 

Administração: i) auxiliar na consecução da missão institucional; ii) dar resposta aos 

riscos; e, iii) oferecer uma segurança razoável para o alcance da missão e dos 

objetivos gerais.  

                                                           
2 Lei 9.784/1996 - Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, quando: (...) § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo 
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, 
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. (Grifou-se) 
3 ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ATO ANULATÓRIO DA 
INVESTIDURA. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. ESTADOS-MEMBROS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 
PRAZO DECADENCIAL.SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA 
DALEI. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no 
sentido de que a Lei nº 9.784/1999 pode ser aplicada de forma subsidiária no âmbito dos Estados-
Membros, se ausente lei própria regulando o processo administrativo no âmbito local, o que se 
verifica no caso do Estado do Rio de Janeiro2. (STJ - REsp: 1103105 RJ 2008/0273869-6, Relator: Ministro 
OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/05/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 
16/05/2012). (Grifou-se) 
 

Documento eletrônico assinado por EDILSON DE SOUSA SILVA em 15/05/2017 11:18.
Documento ID=442301   para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

file:///C:/Users/770578/AppData/Local/Temp/www.tce.ro.gov.br


 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Processamento e Julgamento 

 DP-SPJ  

 Acórdão APL-TC 00203/17 referente ao processo 02193/16  

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

www.tce.ro.gov.br 

12 de 29 

Proc.: 02193/16 

Fls.:__________ 

São componentes do controle interno (sistema de controle interno): i) o ambiente de 

controle (conjunto de situações e respectivas regras); ii) avaliação dos riscos; iii) 

procedimentos de controle; iv) informação e comunicação; e v) monitoramento.  

À Unidade Central de Controle Interno (Controladoria/Auditoria) devem ser 

atribuídas, precipuamente, as funções: ii) avaliação de riscos; iv) informação e 

comunicação (recomendações aos responsáveis e à Administração) e v) 

monitoramento (testar os controles para saber se estão adequados e suficientes para 

cumprimento dos objetivos). Sem prejuízo de outras atribuições definido em lei.  

Os demais componentes do controle interno são da responsabilidade de toda 

organização (ambiente de controle e procedimentos de controle). Não sendo 

razoável o exercício do controle diretamente pela Unidade Central de Controle 

Interno, sobretudo se implicar em prejuízo às funções precípuas desse órgão 

(Acórdão TCU n. 1074/2009-Plenário).  

Critério de Auditoria  

Decisão normativa nº 002/16/TCERO.  

Evidência  

- Questionário;  

- Entrevistas;  

- Documental.  

Possíveis Causas  

- Falta de estrutura;  

- Falta de pessoal.  

Possíveis Efeitos  

-Fragilidades dos controles instituídos;  

-Risco de comprometimento dos objetivos da Administração;  

Encaminhamento  

Determinar à Administração do Ipam que, no prazo de 180 dias a contar da 

notificação, elabore um plano de ação, com indicação dos responsáveis e 

cronograma das etapas de implementação, visando a restruturação do Sistema de 

Controle Interno, em conformidade com a Decisão normativa nº 002/16/TCERO, 

bem como as diretrizes referenciais (elaboradas por organizações especializadas) 

para o controle interno aplicado ao setor público.  

Benefícios Esperados  

Fortalecimento do Sistema de Controle Interno e redução do risco de 

comprometimento dos objetivos do Instituto. 

A2 – Deficiências da base cadastral  

Situação encontrada.  

No questionário aplicado, a Unidade Gestora (UG) informou não possuir base 

cadastral adequada dos segurados do RPPS municipal. Além disso, não possui 

acesso on-line aos dados. Atualmente, a UG depende das informações fornecidas 

pela Prefeitura e Câmara Municipal, até mesmo para alimentação das informações 

de aposentados e pensionistas, o que dificulta a manutenção adequada da base.  

Foi informado ainda que o período de atualização de sua base de dados é anual. Foi 

solicitada a base de dados utilizada pela UG, em layout próprio, com orientações 

para preenchimento de cada um dos campos, a fim de ser testada.  

Os testes realizados corroboraram a informação prestada pela UG. A base cadastral 

apresentada (com data de referência em 30/04/16) traz o seguinte quantitativo de 

segurados:  

 61 ativos;  

 995 inativos;  

 524 pensionistas.  

De plano, verifica-se que o quantitativo de servidores ativos está incompleto. 

Constam apenas dados dos servidores do Ipam, ficando de fora os da Prefeitura e da 

Câmara Municipal.  
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Reiterado o ofício ao Ipam para encaminhamento dos dados de todos os servidores 

ativos (Ofício nº 36/2016/AORPPS), fomos informados que, por questões 

relacionadas ao contrato firmado com a empresa que administra a base, tais dados só 

poderiam ser fornecidos mediante solicitação encaminhada diretamente aos 

respectivos órgãos.  

Na base enviada pela Unidade Gestora, não há informações em vários dos campos 

solicitados (vide PT 2.1). Quanto aos aposentados, foram solicitadas informações 

acerca de 16 critérios. Em nove deles (condição do aposentado, tempo de 

contribuição para RGPS, tempo de contribuição para outros RPPS, valor da 

compensação previdenciária, data de nascimento do cônjuge e número de 

dependentes), a Unidade Gestora não possui qualquer informação a respeito. Além 

disso, não é possível identificar a qual Poder o aposentado/pensionista era 

vinculado.  

Outra inconsistência constatada foi a inexistência data de nascimento do cônjuge 

para aqueles aposentados que são casados/união estável (90,5%), informação 

relevante para a elaboração da avaliação atuarial.  

Identificamos também que as datas de início do benefício e de ingresso no ente estão 

idênticas no banco de dados da UG. Questionada sobre a possibilidade de essa 

impropriedade ter ocorrido tão somente durante a extração das informações, o Ipam 

respondeu que, de fato, há essa inconsistência em sua base, sendo que a correção 

será efetivada por ocasião da realização do censo previdenciário dos inativos. 

Sobre os pensionistas, registre-se a ausência de informação sobre o grau de 

parentesco entre o instituidor da pensão e o pensionista. Por meio da base de dados 

não é possível identificar se o pensionista é cônjuge, cujo benefício é vitalício, ou 

filho, cujo benefício pode ou não ser vitalício.  

Em razão da incompletude das informações dos servidores ativos existentes na base 

de dados do Ipam, solicitamos à Prefeitura Municipal os dados de seus servidores 

ativos. O resultado dessa análise está no PT 2.2.  

A base enviada pela Prefeitura registra que há 11.937 (onze mil, novecentos e trinta 

e sete mil) servidores ativos. Quanto a inconsistências, podemos apontar a ausência 

da data de ingresso no ente (para todos servidores) e a falta de informações acerca de 

tempo de contribuição anterior, seja para o RGPS seja para outro RPPS.  

Sobre esse tópico, vale ressaltar que no layout fornecido para envio das informações, 

havia campos distintos para preenchimento acerca do tempo de contribuição para o 

RGPS e tempo de contribuição para outro RPPS. No arquivo encaminhado pela 

Prefeitura, não é possível fazer essa distinção.  

Para fins de análise, esse dado foi incluído no campo destinado à contribuição para o 

RGPS. Em razão disso, não há qualquer informação sobre tempo de contribuição 

anterior para outro RPPS.  

Podemos concluir que as avaliações atuariais anuais realizadas para o RPPS 

municipal estão sendo elaboradas com informações inadequadas/inconsistentes.  

Por fim, vale registrar que o Ipam está implantando o Sisprev, sistema de gestão de 

informações dos segurados ativos, inativos e pensionistas disponibilizado pelo 

Governo Federal. Para tanto, falta finalizar o censo previdenciários dos servidores 

ativos e iniciar o procedimento com os inativos e pensionistas. A Autarquia 

Previdenciária aduz que a implantação desse sistema melhorará a gestão de 

informação dos segurados do RPPS municipal.  

Critério de Auditoria  

- Artigos 12 e 25, II, ambos da Portaria nº 403/08/MPS;  

- Art. 37, caput, da CF (princípio da eficiência).  

Evidência  

- Analítica (PT Q2.1);  

- Analítica (PT Q2.2);  

- Documental (e-mail encaminhado pela Unidade Gestora em 03/06/16);  
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- Questionário (Questão 43).  

Possíveis Causas  

- Ausência de planejamento para definição dos campos mínimos necessários;  

- Ausência de censo/recadastramento. Possíveis Efeitos 

- Baixa autonomia na gestão das informações;  

- Realização de avaliações atuariais inconsistentes.  

Encaminhamento  

Determinação à Administração do Ipam para que, no prazo de 12 meses da 

notificação, adeque sua base cadastral com as informações mínimas (informações 

financeiras, funcionais e cadastrais), conforme definido pela Secretaria de Políticas 

Previdenciárias (Ministério da Fazenda).  

Determinação à Administração do Município e à Administração da Câmara 

Municipal para que disponibilizem, conforme definido pela Unidade Gestora do 

RPPS, as informações necessárias (informações financeiras, funcionais e cadastrais) 

para manutenção adequada da base de dados do Ipam.  

Benefícios Esperados  

Unidade Gestora com informações adequadas e suficientes para gestão de dados dos 

beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social.  

A3 – Ausência de censo/recadastramento/prova de vida dos inativos e 

pensionistas  

Situação encontrada  

Em 2015, foi iniciado o censo previdenciário dos servidores ativos dos Poderes 

Executivos e Legislativo, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal nº 

13.787/15. Até agosto/20161 , o censo teve a seguinte abrangência:  

 75,51% da Câmara Municipal;  

 62,26% do Ipam; e  

 85,79% da Prefeitura.  

O art. 3º do Decreto nº 13.787/15 estabeleceu a obrigatoriedade de atualização dos 

dados cadastrais anualmente, a ser realizada no mês de aniversário do servidor ativo.  

Quanto aos inativos e pensionistas, não foi realizado, entre 2011 e 2015, 

censo/recadastramento. Documentos coletados demonstram que o Ipam está 

tomando as providências necessárias para iniciar o procedimento. Segundo consta, o 

censo/recadastramento dos inativos e pensionistas dar-se- á com a migração do atual 

banco de dados para o Siprev, sistema de gestão de informações disponibilizado 

pelo Governo Federal.  

Por fim, vale frisar que o Decreto nº 13.787/15 não dispôs sobre a realização 

periódica de censo/recadastramento para inativos e pensionistas, tal como 

estabelecido para os ativos.  

Critério de Auditoria  

- Art. 9º, II, da Lei nº 10.887/04; 

Evidência  

- Análise documental (relatórios de acompanhamento do censo);  

- Decreto nº 13.787/15;  

- Portaria nº 278/16.  

Possíveis Causas  

- Falta de estrutura adequada para realizar o procedimento;  

- Falta de pessoal;  

Possíveis Efeitos  

- Base cadastral desatualizada/inconsistente;  

- Avaliações atuariais inconsistentes.  

Encaminhamento  

Determinar à Administração do IPAM para que, no prazo de 12 meses da 

notificação, realize o censo/recadastramento dos inativos e pensionistas. 

Recomendar à Administração Municipal que seja estabelecida em ato normativo a 
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periodicidade de realização de censo/recadastramento dos inativos e pensionistas, 

obedecido ao limite legal (a cada 5 anos).  

Benefícios Esperados  

Manutenção da base de dados de todos os servidores atualizada e consistente, 

propiciando a adequada realização de avaliação atuarial anual.  

A4 - Taxa da Meta Atuarial não aderente à realidade do retorno dos 

investimentos  

Situação encontrada  

O IPAM trabalha com uma taxa de Meta Atuarial correspondente a 6% a.a. mais o 

índice do IPCA, no entanto, verifica-se que nos últimos quatro exercícios a 

rentabilidade real média dos Ativos do IPAM foram de apenas 0,14%, quando 

descontada a inflação do período. 

 
A taxa de juros utilizada na avaliação atuarial de todos os exercícios (2012 a 2015) 

para o Plano Capitalizado foi de 6% a.a., dentro do limite máximo estabelecido pelo 

MTPS, contudo, a meta estabelecida não corresponde com a realidade do Mercado, 

tendo em vista o descolamento entre o retorno da Carteira de Investimentos em cada 

exercício com a MTA de 2013, 2014 e 2015, apenas sendo atingida em 2012. 

O Gráfico a seguir demonstra a disparidade entre a meta estabelecida e o resultado 

atingido no período analisado:  

Gráfico 1 – Comparação entre a Taxa da Meta Atuarial e a o Retorno dos 

Investimentos 

 
Verifica-se que o ganho real, obtido pela subtração da taxa de inflação (IPCA) do 

retorno observado, a meta atuarial está superior à realidade do mercado, 

relativamente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015.  

A não aderência da TMA pode ser verificada ainda mediante a comparação da 

diferença entre a SELIC e o os índices inflacionados dos últimos quatro exercícios: 
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Verifica-se que a TMA estabelecida em 6% representa praticamente o dobro da taxa 

real do mercado a qual apresentou valores médios de 2,8% a.a. (Selic subtraída da 

inflação), um dos motivos para não cumprimento da meta nos últimos exercícios.  

Critério de Auditoria  

-Artigo 9º, Portaria 519/2013/MPS. 

-Art. 37, CF 88 - Princípio da Eficiência  

Evidência  

- Análise do relatório da Carteira de Investimentos;  

- Análise do relatório Focus do Banco Central.  

Possíveis Causas  

- Ausência de estudo técnico apropriado para estabelecimento da Taxa da Meta 

Atuarial.  

Possíveis Efeitos  

A TMA é utilizada para desconto dos Passivos, os quais se tornam-se subavaliados 

quando trazidos a valor presente, implicando na apuração de resultado atuarial 

inferior à realidade.  

Encaminhamento  

Determinação à Administração do Ipam para que, antes da próxima avaliação 

atuarial, em articulação com seu Comitê de Investimentos, realize estudo técnico 

para fundamentar a adoção da Taxa da Meta Atuarial, bem como submeta o 

resultado ao Conselho de Previdência Municipal para a devida deliberação quanto 

ao ajustamento da meta atuarial, conforme o resultado do respectivo estudo  

Benefícios Esperados  

A adoção de TMA compatível com a realidade permitirá a mensuração mais 

aproximada das obrigações previdenciárias, visto que essa taxa também é utilizada 

como taxa de desconto para trazer a valor presente as obrigações futuras, o que 

possibilitará a gestão adequada dos Ativos e Passivos, bem como oportuniza a 

tomada de decisão.  

A5 - Divergência entre as projeções de despesas nas avaliações atuariais e as 

despesas efetivas em cada exercício  

Situação encontrada  

O valor das despesas previdenciárias ocorridas no Plano Financeiro foi divergente 

da projeção para em cada exercício imediatamente posterior ao da realização da 

projeção. 

 
O valor das despesas previdenciárias ocorridas no Plano Capitalizado foi 

substancialmente inferior às projeções de 2012 a 2014, sendo a projeção de 2015 

muito superior à realização de despesa. 
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Critério de Auditoria  

-Inciso I e II, §3°, Artigo 21, Portaria 403/2008/MPS.  

Evidência  

- Projeções Atuarias do Relatório Atuarial Anual  

- Balancetes da Despesa. 

Possíveis Causas  

- Falha no dimensionamento das despesas pelo Atuário;  

Possíveis Efeitos  

A divergência entre a projeção e a realização já nos primeiros exercícios projetados 

prejudica o planejamento de curto prazo para o fluxo de caixa e a alocação dos 

investimentos.  

Encaminhamento  

Determinação à Administração do Ipam para que, na próxima avaliação atuarial, 

identifique junto ao Atuário as causas das divergências e adote as devidas 

providencias para garantir maior precisão às projeções de curto prazo;  

Benefícios Esperados  

A realização de avaliações atuariais mais consistentes permite o correto 

dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS, bem como oportuniza a 

tomada de decisão.  

A6 - Divergência entre as projeções de receitas nas avaliações atuariais e as 

receitas efetivas em cada exercício  

Situação encontrada  

O valor das receitas previdenciárias ocorridas no Plano Financeiro, à exceção de 

2012, foi inferior à projeção, com destaque para a receita de 2015 que representou 

menos da metade da projeção. 

 
O valor das receitas previdenciárias ocorridas no Plano Capitalizado foi superior às 

projeções de 2012 e 2014, sendo inferior em 2013 e registrou compatibilidade 

apenas em 2015. 
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A comparação das projeções de receitas e despesas com sua efetiva realização 

demonstra que há incompatibilidade já no primeiro ano da projeção.  

A apuração da receita foi realizada mediante verificação da movimentação 

financeira na conta corrente 8809-9 (Banco do Brasil) tendo em vista que o Ipam 

não realiza contabilização separada de cada plano, assim, não há garantias de que 

não houve confusão entre os recursos. A situação é grave tendo em vista que 

descumpre o principal requisito da segregação da massa que é a não comunicação 

entre os recursos.  

Critério de Auditoria  

Inciso I e II, §3°, Artigo 21, Portaria 403/2008/MPS.  

Evidência  

- Projeções Atuarias do Relatório Atuarial Anual  

- Balancetes da Receita;  

Possíveis Causas  

- Falha no dimensionamento das receitas pelo Atuário;  

- Ausência de contabilização de receitas pelo RPPS.  

Possíveis Efeitos  

A divergência entre a projeção e a realização já nos primeiros exercícios projetados 

prejudica o planejamento de curto prazo para o fluxo de caixa e a alocação dos 

investimentos.  

Encaminhamento 

Determinação à Administração que, na próxima avaliação atuarial, identifique junto 

ao Atuário as causas das divergências e adote as devidas providencias para garantir 

maior precisão às projeções de curto prazo;  

Determinação à Administração que, a partir do exercício de 2017, passe a realizar a 

contabilidade de cada uma dos Planos (Financeiro e Capitalizado) separadamente 

(constituição de Unidades Orçamentárias Diversas), em virtude da vedação de 

comunicação entre os recursos dos respectivos fundos devido à segregação da 

massa.  

Benefícios Esperados  

A realização de avaliações atuariais mais consistentes permite o correto 

dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS, bem como oportuniza a 

tomada de decisão.  

A7 - Risco quanto à factibilidade do plano de equacionamento do déficit 

atuarial (segregação da massa de segurados)  

Situação encontrada  

Para equacionamento do Déficit Atuarial foi adotado a Segregação da Massa de 

Segurados, sendo estabelecido como data de corte 11/12/2007 através da Lei 

Complementar nº 404/10 (art. 15).  

Documento eletrônico assinado por EDILSON DE SOUSA SILVA em 15/05/2017 11:18.
Documento ID=442301   para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

file:///C:/Users/770578/AppData/Local/Temp/www.tce.ro.gov.br


 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Processamento e Julgamento 

 DP-SPJ  

 Acórdão APL-TC 00203/17 referente ao processo 02193/16  

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

www.tce.ro.gov.br 

19 de 29 

Proc.: 02193/16 

Fls.:__________ 

A estrutura de custeio do Plano Financeiro estabelece que quando as despesas 

previdenciárias foram superiores à arrecadação das suas contribuições haverá 

integralização da folha líquida de benefícios previdenciários.  

A segregação da massa possibilita que o déficit seja equacionado em um período 

bastante longo, equivalente à existência do Plano Financeiro, que poderá chegar a 

mais de 75 anos; A segregação da massa possibilita que o déficit seja equacionado 

em um período bastante longo, (equivalente à existência do Plano Financeiro), no 

entanto, passa a onerar substancialmente as finanças, em detrimento de outras 

medidas de equacionamento de déficit que possibilita a diluição desse encargo, mas 

com gasto imediato.  

O gráfico a seguir demonstra o resultado financeiro para toda existência do Plano 

Financeiro, o qual corresponde à necessidade de cobertura financeira: 

 
Verifica-se que a partir de 2018 o Município terá de arcar com a insuficiência de 

recurso para cobrir os benefícios do Plano Financeiro, sendo crescente a cada ano 

até chegar ao ápice em 2042, com a necessidade de aporte anual de cerca de 168 

milhões de reais.  

É, portanto, imperioso que haja estudo do impacto da adoção da segregação da 

massa e sua factibilidade quanto aos aspectos de comprometimento das finanças do 

Município, bem como sua compatibilização com a Lei de Responsabilidade Fiscal 

no que tange ao limite dos gastos com pessoal.  

Critério de Auditoria  

- Artigo 19, Portaria 403/2008-MTPS  

- Art. 40, CF 88 – Equilíbrio Financeiro e Atuarial;  

- LRF (responsabilidade na gestão fiscal e equilíbrio das contas públicas).  

Evidência  

Relatório Atuarial 2015.  

Possíveis Causas  

- Ausência de estudo técnico apropriado para comprovar a factibilidade do plano de 

equacionamento do déficit atuarial do RPPS;  

- Adoção pelo Ente do modelo de equacionamento do déficit em que posterga o 

desembolso financeiro para cobrir o déficit atuarial. 

Possíveis Efeitos  

-Impacto substancial nas contas do governo no médio prazo que podem 

comprometer o atendimento das políticas públicas;  

-Descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao gasto com pessoal.  

Encaminhamento  

Determinação à Administração do Município de Porto Velho para que, em 

articulação com a Administração do Ipam, promova, no prazo de 180 dias, a 

avaliação do impacto Orçamentário/Financeiro da adoção da segregação de massa 
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como medida de equacionamento do déficit atuarial, a qual deve ser suportada por 

justificativa técnica que demonstre a viabilidade orçamentária e financeira, sob pena 

de comprometer as demais políticas públicas do Município no médio prazo.  

Benefícios Esperados  

Redução do impacto nas contas públicas da cobertura financeira de obrigação do 

Município com o RPPS (Plano Financeiro), ante a disponibilização de informações 

que subsidie o planejamento governamental e permita a tomada de decisão.  

A8 - Ausência de estudos para definição da taxa de crescimento salarial  

Situação encontrada  

Verificou-se a utilização na avaliação atuarial do percentual mínimo estabelecido na 

Portaria MTPS nº 403/08 (1%), no entanto, sem a realização de estudos sobre 

comportamento passado e/ou levantamento de planos de carreiras mais relevantes 

entre servidores ativos para embasamento da hipótese de crescimento salarial 

adotada.  

Critério de Auditoria  

Art. 5º da Portaria MTPS nº 403/08 (escolha das hipóteses biométricas, 

demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de 

segurados e de seus dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos 

futuros do RPPS).  

Evidência  

- Relatório Atuarial 2015.  

Possíveis Causas  

- Ausência de realização de estudos sobre comportamento passado e/ou 

levantamento de planos de carreiras mais relevantes entre servidores ativos, com 

vistas à definição da hipótese de crescimento salarial.  

Possíveis Efeitos  

Dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS não realistas, a partir de 

projeções de crescimento salarial realizadas sem estudo sobre comportamento 

passado e/ou levantamento de planos de carreiras mais relevantes entre servidores 

ativos. 

Encaminhamento  

Determinação à Administração do Ipam para que, para próxima avaliação atuarial, 

em articulação com a Administração do Município providencie a realização de 

estudos do crescimento salarial dos servidores, com levantamento de planos de 

carreiras mais relevantes entre servidores para a avaliação atuarial do próximo 

exercício, com o objetivo de definir a hipótese de crescimento salarial a ser utilizada 

no cálculo atuarial adequada à realidade do Município.  

Benefícios Esperados  

Realização de avaliações atuariais mais consistentes, permitindo o correto 

dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS.  

A9 - Falha na contabilização das reservas matemáticas  

Situação encontrada  

Os saldos analíticos que compõe a provisão matemática previdenciária 

correspondente ao exercício de 2015 estão de acordo com o resultado da avaliação 

atuarial referente à data-base de 31/12/2014.  

As informações atuariais que estão consignadas na Prestação de Contas do Chefe do 

Poder Executivo (consolidadas) referente ao exercício de 2015, também estão com 

defasagem de 12 meses e não representa a posição contábil na data de encerramento 

do exercício.  

A contabilização da Provisão Matemática Previdenciária do Fundo Previdenciário 

Financeiro utiliza a conta contábil denominada “Cobertura de Insuficiência 

Financeira” para reduzir o montante da provisão até o limite dos ativos disponíveis 

do plano, ou seja, esta conta é calculada pela diferença entre o total do Passivo 

Atuarial e o total de ativos do plano.  
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Assim, fica anulado o déficit atuarial no Balanço do IPAM, conforme a 

contabilização seguinte: 

 
Verifica-se a regularidade dessa contabilização (em virtude da adoção de segregação 

da massa) conforme orientações da STN na definição do Plano de Contas para o 

RPPS.  

Contudo, na consolidação das Contas, o Município que é o devedor desse montante 

não demonstra o total da referida obrigação, em virtude de não reconhecimento em 

seu passivo da cobertura de insuficiência do Plano Financeiro, subavaliando o 

passivo em quase 5 bilhões de reais. Essa situação foi objeto de apontamento nas 

contas do Chefe do Poder Executivo de 2015 (Processo 1404/2016-TCER), motivo 

pelo qual concluímos pela não emissão de determinação quanto a este fato nesta 

auditoria.  

Critério de Auditoria  

- Artigo 50, Lei Complementar 101/200.  

- Artigo 16, Portaria 402/2008-MTPS;  

- Artigo 17, Portaria 403/2008-MTPS.  

Evidência  

- Relatório Atuarial 2015;  

- Balancetes de Verificação (SIAFEM)  

- Balanço Patrimonial Consolidado;  

Possíveis Causas  

- Realização da avaliação atuarial em data que impossibilita o registro correto das 

provisões matemáticas previdenciárias;  

Efeitos Demonstrativos contábeis que não refletem corretamente a situação 

patrimonial do RPPS e do ente federativo, especialmente no que diz respeito aos 

compromissos junto aos segurados dos RPPS.  

Falha na evidenciação patrimonial do Município em virtude do não reconhecimento 

do compromisso em cobrir o déficit do Plano Financeiro. 

Encaminhamento  

Determinar à Administração do Ipam que promova a realização de avaliação atuarial 

em data que permita ao RPPS e o próprio Ente Federativo registrarem as provisões 
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matemáticas previdenciárias em conformidade com a avaliação atuarial, cuja data-

base corresponda ao exercício de referência do balanço patrimonial.  

Benefícios Esperados  

Correta evidenciação da situação patrimonial do RPPS e do Ente Federativo, com a 

identificação das provisões matemáticas previdenciárias do regime securitário 

próprio.  

A10 – Não disponibilização tempestiva das informações da gestão dos 

investimentos na Web/Portal de Transparência.  

Situação encontrada  

- Não há publicação da Política Anual de Investimentos para 2015;  

- Não há publicação das datas e horários da reunião do Comitê de Investimento;  

- Não há publicação dos formulários APR – Autorização de Aplicação e Resgate de 

2015;  

- Não há publicação dos procedimentos de seleção de eventuais entidades 

autorizadas e credenciadas;  

- Não há publicação das entidades credenciadas nem informações relativas ao 

processo de credenciamento, com data das respectivas atualizações;  

- Não publicação do Relatório Trimestral da Carteira de Investimentos;  

- Não há publicação das Atas do Comitê de Investimento e demais informações 

financeiras.  

- Publicação parcial das informações de Receita e Despesa  

Critério de Auditoria  

- Art. 3º, VIII da Portaria MPS 519/2011;  

- Portaria MPS 440/2011;  

- Lei 10.527/2011.  

Evidência  

- http://www.ipam.ro.gov.br/, acesso em 18.3.2016, às 11:30  

Possíveis Causas  

Inércia/negligência na disponibilização das informações relativas às aplicações dos 

recursos do RPPS aos segurados e à sociedade.  

Efeitos  

Restrição ao acesso dos segurados às informações atualizadas, inclusive com relação 

à rentabilidade dos investimentos, e, por conseguinte, o controle social pelos 

interessados (ativos, inativos e pensionistas).  

Encaminhamento 

Determinação à Administração do Ipam que promova, no prazo de 120 dias da 

notificação, a efetiva e correta publicação das informações da gestão dos 

investimentos prevista na Portaria MTPS 519/2011, assegurando que estes dados 

estejam inseridos e atualizados em tempo real, inclusive com a indicação da data da 

última atualização, em local de fácil visibilidade.  

Benefícios Esperados  

Amplo acesso ao público e aos beneficiários da gestão e fiscalização dos recursos do 

Regime Próprio de Previdência.  

A11 – Composição da carteira em desacordo com a Política Anual de 

Investimentos e divergência de informações entre saldo de extratos bancários e 

DAIR.  

Situação encontrada  

Aplicação acima do máximo estabelecido na P.I. (50%) para o FI 100% títulos TN - 

Art. 7º, I, "b", o qual representa 56,24% do total investido. Foi constatada 

divergência entre os saldos de 1 (um) investimento informado no Dair e o respectivo 

extrato bancário. Divergência entre o saldo constante no Balanço Patrimonial na 

conta investimentos e o saldo do DAIR  

Critério de Auditoria  

- Artigo 3º-A, Portaria 519/2013-MTPS;  
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- Política Anual de Investimentos.  

Evidência  

- PT5.3.1;  

- Plano Anual de Investimentos;  

- DAIR;  

- Extratos Bancários.  

Possíveis Causas  

- Não observâncias aos critérios e limites estabelecidos na Política Anual de 

Investimentos; Erro/negligência na elaboração do DAIR.  

Possíveis Efeitos  

- Exposição a maior risco da carteira de investimentos; Informações não confiáveis.  

Encaminhamento  

Recomendação ao Ipam para que observe os limites e percentuais estabelecidos na 

Política Anual de Investimentos bem como, promova a conciliação entre os extratos 

dos investimentos, Balanço Patrimonial e DAIR.  

Benefícios Esperados  

Aderência a Política Anual de Investimentos e cumprimento das normas. 

A12 – Aplicação Financeira em percentual acima do limite máximo do PL do 

Fundo de Investimento.  

Situação encontrada  

O IPAM tem aplicações no Fundo de Investimentos RF Ipiranga – CNPJ: 

12.330.846/000179 o valor de R$28.613.498,27, representando 32,31% do PL do 

Fundo de Investimento (R$88.546.832,38), portanto acima do limite máximo 

estabelecido em Resolução do Conselho Monetário Nacional que de 25% em relação 

ao PL do Fundo de Investimento.  

Critério de Auditoria  

- Portaria MTPS 519/2011 e 440/2013;  

- Resolução CMN nº 3922/2010;  

Evidência  

- PT5.3.2c;  

- DAIR  

Possíveis Causas  

- Não observância aos critérios e limites estabelecidos na Resolução CMN nº 

3922/2010.  

Possíveis Efeitos  

- Exposição a maior risco da carteira de investimentos;  

Encaminhamento  

Recomendação à Administração do Ipam e Comitê de Investimentos para que, nas 

decisões sobre aplicação financeira, sejam observadas as normas definidas pelo 

Conselho Monetário Nacional.  

Benefícios Esperados  

Cumprimento das normas bem como exposição menor de risco da carteira de 

investimentos.  

A13 – Risco temerário na aplicação no Fundo de Investimento.  

Situação encontrada  

À luz das informações extraídas do DAIR, DIPIN, Política Anual de Investimentos e 

relatórios gerenciais do IPAM foram efetivadas análises comparativas, em que se 

constatou a existência de risco temerário - aplicação em fundo de investimentos que 

apresentam alto risco de exposição do investimento/risco de prejuízo devido à 

ausência de observância de critérios rigorosos na tomada de decisão – no Fundo de 

Investimento Conquest FIP..  

Critério de Auditoria  

- Resolução CMN 3922/2010;  
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- Premissas estabelecidas pelo TCU constante nas planilhas analíticas no tocante ao 

risco temerário. 

Evidência  

- PT5.3.2d;  

- Extratos bancários;  

- Relatório anual da carteira de investimentos; entrevista aos gestores e comitê de 

investimentos;  

- Análise de informações eletrônicas junto a CMV, CMN, DAIR e BACEN.  

Possíveis Causas  

- Ausência de análise de risco no Fundo Investido;  

- Ausência de aprovação do comitê de investimentos, concentração de papeis do 

Conquest FIP em ativos de emissão da Sala Limpa Serviços e Comércio S.A 

(Empresa da lavanderia);  

- Impossibilidade de resgate imediato das cotas.  

Possíveis Efeitos  

- Exposição a alto risco de prejuízo do valor dos benefícios previdenciários 

investidos no Fundo.  

Encaminhamento  

Determinação à Administração do Ipam e Comitê de Investimentos que antes da 

escolha da carteira de investimentos sejam avaliados os critérios de risco, como: i) 

data da constituição do Fundo; ii) rentabilidade proposta no regulamento; iii) 

quantidade de RPPS que investem no mesmo Fundo no Estado e no País; iv) Se há 

diversificação nos papeis que compõem a carteira do Fundo ou alta concentração em 

papeis de crédito privado; v) aprovação do Comitê de Investimentos; vi) Se há fatos 

relevantes ou processos sancionadores da CMV ocorridos em data anterior à 

aplicação; vii) Se o Fundo de Investimentos é destinado a investidores qualificados; 

viii) Se a política de investimentos do Fundo e adequada aos objetivos do RPPS e o 

público alto é aderente às entidades de previdência; ix) Se a política de 

investimentos do Fundo pode resultar em perdas significativas para os cotistas; x) Se 

há limite estabelecido para investimentos em ativos do mesmo Administrador, 

gestou ou empresas ligadas (concentração de papeis na mesma carteira).  

Benefícios Esperados  

Menor exposição de risco (prejuízo) carteira de investimentos; Critérios claros e 

objetivos na tomada de decisão de em quem investir. 

 

13. Diante desses achados de auditoria, impende salientar que o Tribunal de 

Contas exercerá a função pedagógica e preventiva, de forma a orientar os jurisdicionados e os 

administradores, com vistas a evitar a morosidade da prestação dos serviços públicos e, 

notadamente, a prática de atos ilegais, senão vejamos o art. 98-H, caput, da Lei 

Complementar n. 154/1996, in litteris: 

 
Art. 98-H. O Tribunal de Contas exercerá sua função pedagógica e preventiva 

por meio de seus membros e dos membros do Ministério Público de Contas 

orientado os jurisdicionado e os administradores com vistas a evitar a 

morosidade da prestação dos serviços públicos e ilegalidade. (Grifou-se) 

 

14. De mais a mais, o preceito normativo constante no inc. I do art. 40 do 

mencionado Diploma Normativo dispõe que o Relator ou o Tribunal determinará as 

providências estabelecidas no Regimento Interno, quando não constatada a transgressão à 

norma legal ou regulamentar, ipsis verbis: 
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Art. 40. Ao proceder a fiscalização de que trata este Capítulo, o Relator ou o 

Tribunal:  
I - determinará as providências estabelecidas no Regimento Interno, quando 

não apurada transgressão à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e impropriedade de caráter formal; 

(Grifou-se) 

 

15. Nesse sentido, a norma jurígena, inserta no inc. II do art. 62 do Regimento 

Interno desta Corte, dispõe que o Relator determinará a adoção de medidas saneadoras, 

quando constatada falta ou impropriedade de caráter formal, litteris: 

 
Art. 62 – Ao apreciar processo relativo à fiscalização de que trata este Capítulo, 

o Relator: 

(...) 

II – quando constada tão-somente falta ou impropriedade de caráter formal, 

determinará ao responsável, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção de medidas 

necessárias, de modo a prevenir a ocorrências de outras semelhantes, e a 

providências prevista no § 1º deste artigo; 

(...). (Grifou-se)  

 

Destarte, considerando os inúmeros achados de auditoria identificados pela 

Unidade Técnica deste Tribunal de Contas, tenho por bem acolher os respectivos 

encaminhados, porquanto são medidas prudentes, razoáveis, proporcionais que trarão 

melhores benefícios, direta e indiretamente, para o Município de Porto Velho-RO. 

 

Ante o exposto, pelos fundamentos lançados em linhas precedentes, apresento o 

seguinte Voto a este Colendo Tribunal Pleno, para o fim de: 

 

I – DETERMINAR aos órgãos abaixo colacionados: 

 

I.1 - A Administração do Instituto de Previdência Social e Assistência dos 

Servidores Públicos do Munícipio de Porto Velho (IPAM), presentado pelo 

Excelentíssimo Senhor JOÃO BOSCO COSTA, CPF n. 130.622.554-04, Diretor-

Presidente, ou quem vier a substituí-lo, com fundamento no art. 40, inc. I, da Lei 

Complementar n. 154/1996 c/c o art. 62, inciso II, do RI-TCE/RO, que adote as providências 

a seguir enumeradas, visando ao saneamento das situações encontradas: 

 

a) No prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, ELABORE um plano de ação, 

com indicação dos responsáveis e cronograma das etapas de implementação, visando à 

restruturação do Sistema de Controle Interno, em conformidade com a Decisão Normativa n. 

2/2016-TCE/RO, bem como as diretrizes referenciais (elaboradas por organizações 

especializadas) para o controle interno aplicado ao setor público; 

 

b) No prazo de 12 (doze) meses da notificação, ADAPTE sua base cadastral com 

as informações mínimas (informações financeiras, funcionais e cadastrais), conforme definido 

pela Secretaria de Políticas Previdenciárias (Ministério da Fazenda); 
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c) No prazo de 12 (doze) meses da notificação, realize censo/recadastramento dos 

inativos e pensionistas; 

 

d) antes da próxima avaliação atuarial, em articulação com seu Comitê de 

Investimentos, realize estudo técnico para fundamentar a adoção da Taxa da Meta Atuarial, 

bem como submeta o resultado ao Conselho de Previdência Municipal para a devida 

deliberação quanto ao ajustamento da meta atuarial, conforme o resultado do respectivo 

estudo; 

 

e) identifique junto ao Atuário, por ocasião da próxima avaliação atuarial, as 

causas das divergências entre as projeções das despesas e receitas da avaliação atuarial e as 

despesas e receitas efetivas, bem como requeira as devidas providências para garantir maior 

precisão às projeções de curto prazo; 

 

f) a partir deste exercício financeiro (2017), passe a realizar a contabilidade de 

cada uma dos Planos (Financeiro e Capitalizado) separadamente (Constituição de Unidades 

Orçamentárias Diversas), em virtude da vedação de comunicação entre os recursos dos 

respectivos fundos devido à segregação da massa; 

 

g) em articulação com a Administração do Município, providencie a realização de 

estudos do crescimento salarial dos servidores, com levantamento de planos de carreiras mais 

relevantes entre servidores para a avaliação atuarial do próximo exercício (2018), com o 

objetivo de definir a hipótese de crescimento salarial a ser utilizada no cálculo atuarial 

adequada à realidade do Município; 

 

h) promova a realização de avaliação atuarial em data que permita ao RPPS e o 

próprio Ente Federativo registrarem as provisões matemáticas previdenciárias em 

conformidade com a avaliação atuarial, cuja data-base corresponda ao exercício de referência 

do balanço patrimonial; 

 

i) promova, no prazo de 120 (cento e vinde) dias da notificação, a efetiva e 

correta publicação das informações da gestão dos investimentos prevista na Portaria MTPS n. 

519/2011, assegurando que esses dados estejam inseridos e atualizados em tempo real, 

inclusive com a indicação da data da última atualização, em local de fácil visibilidade. 

 

I.2 - DETERMINAR à Administração do Instituto de Previdência Social e 

Assistência dos Servidores Públicos do Munícipio de Porto Velho (IPAM), presentado 

pelo Excelentíssimo Senhor JOÃO BOSCO COSTA, CPF n. 130.622.554-04, Diretor-

Presidente, ou quem a vier substituí-lo, e ao Comitê de Investimentos, com fundamento no 

art. 40, inc. I, da Lei Complementar n. 154/1996 c/c o art. 62, inciso II, do RI-TCE/RO, que 

antes da escolha da carteira de investimentos sejam avaliados os critérios de risco, como:  

 

a) data da constituição do Fundo;  

b) rentabilidade proposta no regulamento;  

c) quantidade de RPPS que investem no mesmo Fundo no Estado e no País;  
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d) Se há diversificação nos papéis que compõem a carteira do Fundo ou da alta 

concentração em papéis de crédito privado;  

e) aprovação do Comitê de Investimentos;  

f) Se há fatos relevantes ou processos sancionadores da CMV ocorridos em data 

anterior à aplicação;  

g) Se o Fundo de Investimentos é destinado a investidores qualificados;  

h) Se a política de investimentos do Fundo é adequada aos objetivos do RPPS, e 

se o público alvo é aderente às entidades de previdência;  

i) Se a política de investimentos do Fundo pode resultar em perdas significativas 

para os cotistas;  

j) Se há limite estabelecido para investimentos em ativos do mesmo 

Administrador, gestor ou empresas ligadas (concentração de papéis na mesma carteira). 

 

I.3- DETERMINAR à Administração do Município de Porto Velho-RO, 

presentado pelo Excelentíssimo Senhor HILDON DE LIMA CHAVES, CPF n. 

476.518.224-04, Prefeito Municipal, com fundamento no art. 40, inc. I, da Lei Complementar 

n. 154/1996 c/c o art. 62, inciso II, do RI-TCE/RO, que adote as providências a seguir 

elencadas, visando ao saneamento das situações encontradas: 

 

a) em articulação com a Administração do IPAM, promova, no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, a avaliação do impacto Orçamentário/Financeiro da adoção da 

segregação de massa como medida de equacionamento do déficit atuarial, a qual deve ser 

suportada por justificativa técnica que demonstre a viabilidade orçamentária e financeira, sob 

pena de comprometer as demais políticas públicas do Município no médio prazo; 

 

b) disponibilize, conforme definido pela Unidade Gestora do RPPS (IPAM), as 

informações necessárias (informações financeiras, funcionais e cadastrais) para a manutenção 

adequada da base de dados do IPAM. 

 

I.4 - DETERMINAR à Administração da Câmara Municipal de Porto Velho-

RO, presentado pelo Excelentíssimo Senhor MAURICIO FONSECA RIBEIRO 

CARVALHO DE MORAES, Presidente, ou quem vier a substituí-lo, com fundamento no 

art. 40, inc. I, da Lei Complementar n. 154/1996 c/c o art. 62, inciso II, do RI-TCE/RO, que 

disponibilize, conforme definido pela Unidade Gestora do RPPS (IPAM), as informações 

necessárias (informações financeiras, funcionais e cadastrais) para manutenção adequada da 

base de dados do IPAM; 

 

I.5 - DETERMINAR à Administração do Município de Porto Velho-RO, 

presentado pelo Excelentíssimo Senhor HILDON DE LIMA CHAVES, CPF n. 

476.518.224-04, Prefeito Municipal, com fundamento no art. 40, inc. I, da Lei Complementar 

n. 154/1996 c/c o art. 62, inciso II, do RI-TCE/RO, que determine à Controladoria-Geral do 

Município para que acompanhe e informe as medidas adotadas pela Administração quanto às 

determinações desta Decisão, manifestando-se quanto ao atendimento ou não das 

determinações/recomendações pela Administração, por meio de Relatórios a serem 

encaminhados na mesma data dos Relatórios Quadrimestrais do Controle Interno. 
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II – RECOMENDAR, com fundamento no art. 98-H, caput, do RI-TCE/RO, aos 

órgãos abaixo colacionados: 

 

II.1 – A Administração do Instituto de Previdência Social e Assistência dos 

Servidores Públicos do Munícipio de Porto Velho (IPAM), presentado pelo 

Excelentíssimo Senhor JOÃO BOSCO COSTA, CPF n. 130.622.554-04, Diretor-

Presidente, ou quem a vier substituí-lo, e ao Comitê de Investimentos, que: 

 

a) observem os limites e percentuais estabelecidos na Política Anual de 

Investimentos, bem como promovam as conciliações entre os extratos dos investimentos, 

Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR); 

 

b) nas decisões sobre aplicação financeira, sejam observadas as normas definidas 

pelo Conselho Monetário Nacional; 

 

c) providencie, em articulação com a Administração do Município, a separação do 

órgão deliberativo entre Previdência e Assistência, de acordo com o princípio da 

especialização. 

 

II.2 - A Administração do Instituto de Previdência Social e Assistência dos 

Servidores Públicos do Munícipio de Porto Velho (IPAM), presentado pelo 

Excelentíssimo Senhor JOÃO BOSCO COSTA, CPF n. 130.622.554-04, Diretor-

Presidente, ou quem a vier substituí-lo, que providencie, em articulação com a Administração 

do Município, a separação do órgão deliberativo entre Previdência e Assistência, de acordo 

com o princípio da especialização; 

 

II.3 - A Administração do Município de Porto Velho-RO, presentado pelo 

Excelentíssimo Senhor HILDON DE LIMA CHAVES, CPF n. 476.518.224-04, Prefeito 

Municipal, que seja estabelecida em ato normativo a periodicidade de realização de 

censo/recadastramento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, obedecido o limite de 5 

anos, nos termos do art. 9º, inc. II, da Lei 10.887/2004. 

 

III - DETERMINAR ao Departamento de Documentação e Protocolo (DDP) 
a extração de cópia do presente Decisum e do Relatório de Auditoria (ID 381538, às págs. n. 

201 a 233), INSTAURANDO-SE novo Processo, com o fim de ser realizado o 

monitoramento das vertentes determinações e recomendações; 

 

IV - ENCAMINHAR o novo procedimento para a Secretaria-Geral de Controle 

Externo (SGCE); 

 

V - DETERMINAR à Secretaria-Geral de Controle Externo (SGCE) que: 

 

a) acompanhe e manifeste-se, vencido os prazos das determinações, quanto ao 

cumprimento das determinações/recomendações pela Administração do IPAM e pela 

Administração do Município de Porto Velho-RO; 
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b) inclua na programação de auditoria anual a realização de auditoria na 

Assistência Médica do IPAM; 

 

VI – DAR CIÊNCIA, via ofício, ENCAMINHANDO-LHE cópia deste 

Decisum e do Relatório da Auditoria aos seguintes interessados: 

 

a) Instituto de Previdência Social e Assistência dos Servidores Públicos do 

Município de Porto Velho-RO (IPAM) 

b) Prefeitura do Município de Porto Velho-RO; 

c) Câmara Municipal do Município de Porto Velho-RO; 

d) Ministério Público de Contas (MPC); 

e) Ministério Público do Estado de Rondônia (MP/RO); 

 

VII - PUBLICAR, na forma regimental; 

 

VIII - ARQUIVAR OS AUTOS, após adoção das medidas de estilo e certificado 

o trânsito em julgado do presente Acórdão. 
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Em

EDILSON DE SOUSA SILVA

4 de Maio de 2017

WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA

PRESIDENTE

RELATOR
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