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PROCESSO N . : 1618/2017/TCER . 

SUBCATEGORIA : Prestação de Contas. 

ASSUNTO   : Prestação de Contas – Exercício de 2016. 

JURISDICIONADO

  

: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Porto Velho-RO-IPAM. 

INTERESSADO : Sem Interessados. 

RESPONSÁVEIS : José Carlos Couri – CPF n. 193.864.436-00 – Diretor-Presidente; 

Carla de Freitas Jacarandá – CPF n. 701.833.252-49 – Auditora 

Interna; 

Obsmar Ozéias Ribeiro – CPF n. 749.911.752-91 – Contador. 

ADVOGADO : Dr. Vinícius Valentin Raduan Miguel – OAB/RO n. 4.150; 

Dr. Rafael Valentin Raduan Miguel – OAB/RO n. 4.486 

Dra. Margarete Geiareta da Trindade – OAB/RO n. 4.438. 

RELATOR   : Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra. 

SESSÃO   : 10ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, de 19 de junho de 2018. 

GRUPO   : I 

 

 

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. CONTAS DE GESTÃO. 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-
RO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ACOLHIDA. 
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ESCORREITOS. IRREGULARIDADES 
FORMAIS DE CUNHO CONTÁBIL, SANADAS. JULGAMENTO REGULAR 
DAS CONTAS. QUITAÇÃO AO RESPONSÁVEL. DETERMINAÇÕES. 

1. Com fundamento no que estabelece o art. 16, I, da LC n. 154, de 
1996, as Contas anuais que expressarem, de forma clara e 
objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade e a 
economicidade dos atos de gestão do Responsável, devem ser 
julgadas regulares. 

2. Voto favorável, portanto, ao julgamento pela regularidade das 
Contas do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Município de Porto Velho-RO, relativas ao exercício financeiro de 
2016, com substrato no art. 16, I, da LC n. 154, de 1996, c/c o art. 
23, do RITC-RO, ensejando, em consequência, a quitação ao 
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Responsável, com amparo no art. 17, da LC n. 154, de 1996, c/c o 
Parágrafo único, do art. 23, do RITC-RO.  

3. Precedentes desta Corte de Contas: Processo n. 
1.480/2015/TCER (Acórdão AC1-tc 00441/18).  

 

ACÓRDÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam da Prestação de Contas 

anual do exercício financeiro de 2016, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 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 - JULGAR REGULAR, consoante fundamentação supra, as Contas do 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho-RO-

IPAM, relativas ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Senhor José Carlos 

Couri, CPF n. 193.864.436-00, à época, Diretor-Presidente, com fundamento nas disposições do 

art. 16, I, da LC n. 154, de 1996, c/c art. 23, do RITC-RO, dando-lhe, por consectário, QUITAÇÃO 

PLENA, com substrato no art. 17, da LC n. 154, de 1996, c/c o Parágrafo único, do art. 23, do 

RITC-RO; 

II - DETERMINAR a exclusão da responsabilidade imputada no Despacho de 

Definição Responsabilidade n. 003/2018/GCWCSC (ID n. 560876), da Senhora Carla de Freitas 

Jacarandá, CPF n. 701.833.252-49, Auditora Interna e do Senhor Obsmar Ozéias Ribeiro, CPF 

n. 749.911.752-91, Contador do IPAM, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

passiva que suscitaram no feito; 

III - DETERMINAR, via expedição de ofício, ao atual Diretor-Presidente do 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho-RO-

IPAM, ou a quem o substitua na forma da Lei, que: 
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a) Implemente, a partir do exercício de 2018, a contabilização dos recursos 

da taxa de administração separadamente das demais receitas do IPAM, para o devido controle da 

reserva autorizada pela Lei Complementar Municipal n. 404, de 2010, art. 31, Parágrafo único; 

b) Promova a separação contábil dos planos previdenciários – Plano 

Financeiro e Plano Capitalizado – em atendimento à legislação e transparência das informações 

previdenciárias devido à segregação de massa dos segurados; 

c) Realize a Avaliação Atuarial, de forma tempestiva, no encerramento de 

cada exercício, de modo que a data base das informações que compõem o cálculo atuarial 

corresponda à mesma data de levantamento do Balanço do IPAM. 

IV – DÊ-SE CONHECIMENTO, via expedição de ofício, ao atual Diretor-Presidente 

do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho-RO-

IPAM, ou a quem o substitua na forma da Lei, alertando-o que o descumprimento das 

determinações descritas no item III e alíneas, deste Dispositivo, constitui razão para julgar 

como irregulares as futuras Contas, nos termos do § 1º, do art. 16, da LC n. 154, de 1996, c/c § 1º, 

do art. 25, do RITC-RO, o que pode culminar com a aplicação de multa ao responsável, com fulcro 

no art. 55, VII e VIII, da LC n. 154, de 1996, c/c o art. 103, VII, do RITC-RO; 

V – DÊ-SE CIÊNCIA, deste Decisum, nos termos do art. 22, da LC n. 154, de 1996, 

alterada pela LC n. 749, de 2013, aos Senhores José Carlos Couri, CPF n. 193.864.436-00, Carla 

de Freitas Jacarandá, CPF n. 701.833.252-49, e Obsmar Ozéias Ribeiro, CPF n. 749.911.752-

91, e aos Patronos qualificados nos autos, bem como ao atual Diretor-Presidente do Instituto 

de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho-RO-IPAM, ou a 

quem o substitua na forma da Lei, informando-lhes, que o Voto, o Acórdão e o Parecer 

Ministerial estão disponíveis, em seu inteiro teor, no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas, no 

endereço www.tce.ro.gov.br; 

VI - PUBLIQUE-SE na forma da Lei; 

VII – ARQUIVE-SE. 

Documento eletrônico assinado por BENEDITO ANTÔNIO ALVES em 28/06/2018 11:22.
Documento ID=633877   para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

www.tce.ro.gov.br


 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Processamento e Julgamento 

 D1ªC-SPJ  

 Acórdão AC1-TC 00742/18 referente ao processo 01618/17  

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326 www.tce.ro.gov.br 

4 de 20 

Proc.: 01618/17 

Fls.:__________ 

 

Participaram do julgamento o Conselheiro WILBER CARLOS DOS SANTOS 

COIMBRA (Relator); os Conselheiros-Substitutos OMAR PIRES DIAS e FRANCISCO JÚNIOR 

FERREIRA DA SILVA (em substituição regimental ao Conselheiro VALDIVINO CRISPIM DE 

SOUZA); o Conselheiro Presidente da Primeira Câmara BENEDITO ANTONIO ALVES; o 

Procurador do Ministério Público de Contas, ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. 

  

 Porto Velho, terça-feira, 19 de junho de 2018. 

 

          Assinado eletronicamente                                                         Assinado eletronicamente 

WILBER CARLOS DOS S. COIMBRA                                      BENEDITO ANTONIO ALVES       

               Conselheiro Relator                                                Conselheiro Presidente da Primeira Câmara 
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PROCESSO N . : 01.618/2017/TCER . 

SUBCATEGORIA : Prestação de Contas. 

ASSUNTO   : Prestação de Contas – Exercício de 2016. 

JURISDICIONADO

  

: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Porto Velho-RO-IPAM. 

INTERESSADO : Sem Interessados. 

RESPONSÁVEIS : José Carlos Couri – CPF n. 193.864.436-00 – Diretor-Presidente; 

Carla de Freitas Jacarandá – CPF n. 701.833.252-49 – Auditora 

Interna; 

Obsmar Ozéias Ribeiro – CPF n. 749.911.752-91 – Contador. 

ADVOGADO : Dr. Vinícius Valentin Raduan Miguel – OAB/RO n. 4.150; 

Dr. Rafael Valentin Raduan Miguel – OAB/RO n. 4.486 

Dra. Margarete Geiareta da Trindade – OAB/RO n. 4.438. 

RELATOR   : Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra. 

SESSÃO   : 10ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, de 19 de junho de 2018. 

GRUPO   : I 

 

 

RELATÓRIO 

 
1. Trata-se da Prestação de Contas anual do exercício financeiro de 2016, do Instituto 

de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho-RO-IPAM, de 

responsabilidade do Senhor José Carlos Couri, CPF n. 193.864.436-00, na qualidade de Diretor-

Presidente daquela Unidade Jurisdicionada, que sob a moldura do art. 70, Parágrafo único, e art. 

71, II, da Constituição Federal de 1988, do art. 49, II, da Constituição Estadual e da LC n. 154, de 

1996, esta Corte de Contas busca aferir o cumprimento dos preceitos contábil, financeiro, 

orçamentário, operacional e patrimonial, no âmbito do mencionado Instituto. 
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2. Recebidas, tempestivamente, neste Tribunal e encartadas, às fls. ns. 3 a 603 deste 

caderno processual1, as Contas anuais do Instituto em apreço, devidamente autuadas, foram 

encaminhadas à Unidade Instrutiva, que em análise preliminar2 identificou falhas formais de 

cunho contábil, acerca das quais foi definida a responsabilidade dos Responsáveis3, e, por 

consectário, notificados, os Agentes, na forma da Lei4 para apresentarem justificativa/defesa 

acerca das eivas irrogadas, o que fizeram a contento, consoante se abstrai dos Documentos ns. 

01850/18 (ID n. 570346) e 02381/18 (ID n. 575824) anexados nos presentes autos. 

3. Os apontamentos lançados pelo Corpo Instrutivo em seu Relatório Técnico 

preambular (ID n. 554383), foram assim descritos, ipsis verbis: 

8 – CONCLUSÃO 
Procedida à análise da Prestação de Contas do Instituto de Previdência de Porto Velho - 
IPAM, referente ao exercício de 2016, de responsabilidade do Sr. José Carlos Couri - 
Diretor Presidente, constatou-se a existência das seguintes irregularidades: 
DE RESPONSABILIDADE DO SR. JOSÉ CARLOS COURI - DIRETOR PRESIDENTE DO IPAM – 
EXERCÍCIO 2016 – CPF 193.864.436-00, SOLIDARIAMENTE COM O SR. 
OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO – CONTADOR, CRC: RO-009378/0-4, CPF 749.911.752-91 E Srª. 
CARLA DE FREITAS JACARANDÁ – AUDITORIA INTERNA, CFP 701.833.252-49: 
8.1 – Inconsistência no Balanço Financeiro. Descumprimento do artigo 105 da Lei 
4.320/64 por representação inconsistência de R$ 10.000,00 entre o saldo financeiro 
apresentado no Balanço Financeiro e o saldo apurado conforme a movimentação 
financeira do período. (Item 3.2.2 deste Relatório); 
8.2 – Ausência de Nota Explicativa na DVP. Descumprimento da Resolução CFC Nº 
1.133/08 – NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis, c/c Portaria STN nº 700/2014 
(Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª Edição) por ausência de 
informação em Nota Explicativa quanto ao resultado apurado com alterações 
significativas no Patrimônio Líquido. (Item 3.2.4 deste Relatório). 
(sic) (grifos no original). 
 

4. Da análise técnica realizada sobre a documentação de defesa (ID n. 579327), o Corpo 

Instrutivo considerou que as falhas foram saneadas e, por essa razão, fez encaminhamento para 

que as Contas recebessem julgamento pela regularidade, consoante preceito do art. 16, I, da LC n. 

154, de 1996, c/c o art. 23, do RITC-RO. 

                                                           
1 A documentação das Contas anuais consta do ID´s. ns. 437061, 437062 e 437063 anexado aos presentes autos. 
2 Relatório Técnico Preliminar (ID n. 554383) acostado, às fls. ns. 604 a 622 dos autos. 
3 Os Senhores José Carlos Couri, Diretor Presidente, Carla de Freitas Jacarandá, Auditora Interna, e Obsmar Ozéias Ribeiro, Contador, 
mediante o Despacho de Definição de Responsabilidade n. 003/2018/GCWCSC (ID n. 560876), acostado, às fls. ns. 630 a 636 dos autos. 
4 Mandados de Audiência n. 0017/2018-D1ªC-SPJ, n. 0018/2018/D1ªC-SPJ, n. 0019/2018/D1ªC-SPJ (ID´S nS. 565395 e 566110), às fls. ns. 638 a 
640 dos autos. 
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5. De igual forma, caminhou o Ministério Público de Contas, consoante se abstrai do 

Parecer n. 0174/2018-GPETV (ID n. 603931), da lavra da nobre Procurador de Contas, Dr. 

Ernesto Tavares Victoria, que assentiu com os argumentos técnicos e pugnou pela regularidade 

das Contas. 

6. Os autos do processo estão conclusos no Gabinete. 

É o relatório.   

 

FUNDAMENTAÇÃO 

7. Com amparo na documentação constante dos autos, em acolhimento aos opinativos 

dos órgãos instrutórios desta Corte, há que se julgar regulares as presentes Contas, haja 

vista que, ao fim, ante o saneamento das falhas formais detectadas na fase preambular, as 

Contas mostraram-se hígidas, não remanescendo qualquer irregularidade que pudesse inquiná-

las ou, ao menos, ressalvá-las. 

8. Malgrado a manifestação desse juízo e sem incorrer em omissão da apreciação dos 

principais pontos de cotejo aferidos nas Contas, far-se-á, de forma panorâmica, com base na 

documentação constante dos autos, uma avalição acerca da gestão do Instituto no exercício em 

apreço. 

I – DA PRELIMINAR 

I.I – Ilegitimidade Passiva 

9. Anoto, por ser de relevo, que a Senhora Carla de Freitas Jacarandá, Auditora 

Interna e o Senhor Obsmar Ozéias Ribeiro, Contador, na defesa conjunta que acostaram 

(Documento n. 01850/18, ID n. 570346), arguiram preliminar de ilegitimidade passiva. 

10. Alegaram, em síntese, ser incabível suas responsabilizações, ainda que de forma 

solidária, pelas irregularidades que lhe foram atribuídas, haja vista que não exerceram os 
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cargos, respectivos, de Auditora Interna e de Contador, no exercício financeiro de 2016 – 

período de referência das Contas que ora se examinam – pois só foram nomeados para os 

respectivos cargos, nas datas de 13/2/2017 e 13/3/2017, respectivamente – conforme consta 

nos documentos que juntaram, às fls. ns. 3, 4, 10 e 11 (ID n. 570346) – e nessas condições, não 

teriam praticado os atos tidos como em descompasso com as normas vigentes. 

11. De plano, há que se acolher a petição vertida na preliminar suscitada pelos 

Defendentes. Explico. 

12. É que não se pode atribuir responsabilidade a alguém sem que se estabeleça o nexo 

de causalidade entre o agente e a conduta praticada. 

13. Consoante se abstrai dos documentos acostados5, às fls. ns. 10 e 11 do Documento 

n. 01850/18 (ID n. 570346), resta comprovado que a Senhora Carla de Freitas Jacarandá e 

Obsmar Ozéias Ribeiro, não figuraram como responsáveis pela Auditoria e pela Contabilidade 

do IPAM, tampouco praticaram os atos tidos como irregulares, dos quais estão sendo acusados, 

uma vez que é clarividente que só vieram a integrar a Administração do IPAM no exercício de 

2017, enquanto que os fatos tidos como irregulares datam do exercício financeiro de 2016. 

14. Não resta dúvida, portanto, que as eivas identificadas nas Contas do Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho-RO-IPAM, 

referentes ao exercício financeiro de 2016, não foram praticadas pela Senhora Carla de Freitas 

Jacarandá, na qualidade de Auditora Interna, tampouco pelo Senhor Obsmar Ozéias Ribeiro, 

como Contador, razão pela qual não podem, pela absoluta ausência de atos por eles praticados, 

serem responsabilizados. 

15. Assim, razão assiste aos Jurisdicionados ao alegarem que “[...] apenas foram 

responsáveis pelo envio da Prestação de Contas em cumprimento a legislação e não os 

responsáveis pelos registros realizados em 2016”. (sic). 
                                                           
5 Cuja legitimidade se aferiu em consulta na data de 13/6/2018, em que se pesquisou nas edições do Diário Oficial do Município (DOM) n. 5.407, 
de 8/3/2017, fl. n. 16, (Portaria n. 155/2017, de 22/2/2017) no endereço eletrônico 
https://www.portovelho.ro.gov.br/uploads/leisdom/2/1489408558dom-5407-08-03-2017.pdf e n. 5.412, de 15/3/2017, fl. n. 19 (Portaria n. 
183/2017, de 15/3/2017), no endereço eletrônico https://www.portovelho.ro.gov.br/uploads/leisdom/2/1489765260dom-5412-15-03-
2017.pdf.  
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16. Por similitude fático-jurídica, destaco que ao apreciar questão preliminar de 

ilegitimidade passiva nos autos do Processo n. 1.480/2015/TCER6, que cuidou das Contas 

anuais do exercício de 2014, da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho-RO-

EMDUR, acolhi a pretensão suscitada pela defesa, assentando a seguinte premissa, litteris: 

[...] 
É legítima a pretensão da Jurisdicionada e razão lhe assiste. 
 

É de clareza solar que não há nexo de causalidade entre o fato considerado ilícito – não 
envio dos balancetes mensais do ano de 2014 a esta Corte de Contas, não elaboração das 
peças contábeis nos moldes da Lei n. 6.404, de 1976, não-envio, junto às Contas em 
exame, do Parecer do Conselho Fiscal, da Ata da Assembleia-Geral e do Relatório de 
Auditoria – e a conduta da autora, a Senhora Luana Luiza Gonçalves de Abreu Hey. 
 

Inicialmente porque as normas aplicadas à espécie, que o Corpo Instrutivo considerou 
como desrespeitada pelo Agente – art. 53, da Constituição Estadual, inciso I e alíneas “c”, 
“e”, “f” e “g”, do inciso III, do art. 16, da IN n. 13/TCER-2004 – não impõem nenhuma 
dessas atribuições à figura do contador da EMDUR e sim ao seu Gestor; para, além disso, 
e, sublinho, principalmente pelo fato de que a mencionada Jurisdicionada, sequer estava 
investida como Chefe de Seção de Contabilidade daquela Unidade, o que só ocorreu a 
partir de 25/6/2015, conforme comprova via fotocópia do Diário Oficial do Município n. 
4.994, de 26/6/2015, acostada, à fl. n. 1.325 dos autos (ID n. 283351). 
 

Em reforço ao seu argumento, no que diz respeito à falha de remessa intempestiva dos 
balancetes mensais, a Responsabilizada demonstra por intermédio dos Recibos de 
Entrega de Arquivos (SIGAP), que os responsáveis pelo envio dos arquivos eram o 
Senhor Gerardo Martins de Lima, como ordenador de despesa, e a Senhora Eleonise 
Bentes Ramos Miranda, como contabilista responsável. 
 

Por tais razões, impõem-se acolher a preliminar arguida pela Senhora Luana Luiza 
Gonçalves de Abreu Hey, para, na linha do entendimento técnico e do Ministério 
Público de Contas, afastá-la do polo passivo da presente demanda, uma vez que não há 
nexo de causalidade que atraia sua responsabilização sobre as infringências cometidas. 
(sic) (grifos no original). 
 

17. Dessarte, há que se acolher, como de fato acolho, a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguidas pela Senhora Carla de Freitas Jacarandá e pelo Senhor Obsmar Ozéias 

Ribeiro, para o fim de afastá-los do polo passivo da presente demanda, em que foram 

responsabilizados de forma solidária, uma vez que restou provado que os mencionados 

Jurisdicionados não praticaram os atos apontados como irregulares relativos ao exercício de 

2016, portanto, sem qualquer nexo de causalidade entre as condutas apuradas e os Agentes que 

as teriam praticado. 

                                                           
6 No mencionado Processo foi prolatado o Acórdão AC1-TC 00441/18.  
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18. Vencido esse preâmbulo, adentro, no ponto, nas nuanças que envolvem as 

presentes Contas. 

II – DA APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM A PRESTAÇÃO DE CONTAS 

19. Abstrai-se dos quadros constantes do item 2 do Relatório Técnico inicial (ID n. 

554383) que o IPAM atendeu a contento às normas relativas à documentação que devem 

constar da Prestação de Contas, com substrato na Lei n. 4.320, de 1964 e na IN n. 13/TCER-

2004, bem como acerca do envio dos Balancetes mensais, nos termos do art. 53 da Constituição 

Estadual. 

III – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

a) Do orçamento e execução das receitas e das despesas 

20. O orçamento do exercício de 2016 do Município de Porto Velho-RO, aprovado pela 

Lei Municipal n. 2.275, de 2015, estimou a receita e fixou a despesa para o IPAM no montante de 

R$ 137.031.420,00 (cento e trinta e sete milhões, trinta e um mil, quatrocentos e vinte reais). 

21. As alterações legalmente havidas no período restringiram-se tão somente a abertura 

de créditos adicionais suplementares, mediante anulação de dotações, que montaram o valor de 

R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), equivalente a 2,41% (dois, vírgula 

quarenta e um por cento) do montante primeiro, que, alfim, não modificou seu valor inicialmente 

planejado, mostrando-se coerente com as disposições do art. 167, II, da Constituição Federal de 

1988, c/c o art. 43, da Lei n. 4.320, de 1964, e com a LOA Municipal n. 2.116, de 2013. 

22. A arrecadação efetiva alcançou o quantum de R$ 162.544.075,56 (cento e sessenta 

e dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, setenta e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos), superando a previsão estimada em 18,62% (dezoito, vírgula sessenta e dois por 

cento). 

23. Por sua vez, o montante da despesa executada totalizou R$ 73.850.240,85 (setenta 

e três milhões, oitocentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos), 
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que correspondeu a 53,89% (cinquenta e três, vírgula oitenta e nove por cento) do total fixado, 

ressaltando uma economia de dotação de 46,11% (quarenta e seis, vírgula onze por cento). 

b) Das despesas administrativas e taxa de administração 

24. Cabe anotar que as despesas administrativas do IPAM, que segundo o art. 6º, VIII, e 

art. 9º, II, da Lei n. 9.717, de 1998, c/c o art. 15, I, II, III, IV e VI, da Portaria MPAS n. 402, de 2008, 

deve se limitar a, no máximo, 2% (dois por cento) do valor das remunerações, proventos e 

pensões pagos aos segurados no exercício anterior7. 

25. O valor efetivo das despesas administrativas no exercício de 2016, totalizou R$ 

9.358.264,52 (nove milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais 

e cinquenta e dois centavos), que alcançou o percentual de 2,40% (dois vírgula quarenta por 

cento) da base de cálculo referida, gerando uma diferença acima do limite de R$ 1.528.431,20 

(um milhão, quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos), 

mostrando-se incoerente com as regras vigentes. 

26. Esse excedente, no entanto, foi compensado pela reserva de gastos administrativos 

constituída pelo IPAM, nos termos da LC Municipal n. 404, de 2010 e Portaria MPAS n. 402, de 

2008, que totalizava R$ 10.472.766,41 (dez milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, 

setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), ao final do exercício de 2015, 

suficiente, portanto, para fazer frente ao valor extrapolado das despesas administrativas no 

exercício de 2016, e, nesse sentido, regular. 

27. Há que se fazer, contudo, visando ao adequando acompanhamento e ao controle da 

reserva financeira de que se cogita, a contabilização segregada da receita relativa à taxa de 

administração, cabendo, portanto, exortar o atual gestor do IPAM para a adoção de providências 

nesse sentido. 

IV – DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

                                                           
7 Cujo valor totalizou R$ 391.491.665,94 conforme demonstrou o Corpo Instrutivo (ID n. 554383), à fl. n. 609 dos autos, sendo que o valor 
correspondente ao percentual de 2% (dois por cento) seria de R$ 7.829,833,32. 
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28. Os demonstrativos contábeis do IPAM, de modo geral, observaram as disposições 

estabelecidas na Lei n. 4.320, de 1964, bem como nas Portarias editadas pela Secretaria do 

Tesouro Nacional-STN (MCASP). 

a) Balanço Orçamentário 

29. No Balanço Orçamentário (ID n. 437061), instruído, à fl. n. 89 dos autos examinados, 

demonstram-se as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, bem como a 

diferença entre elas verificada. 

30. A receita efetivamente obtida pelo IPAM totalizou R$ 162.544.075,56 (cento e 

sessenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, setenta e cinco reais e cinquenta e 

seis centavos), que ao confrontar com a despesa executada no montante de R$ 73.850.240,85 

(setenta e três milhões, oitocentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e cinco 

centavos), resultou num superávit da execução orçamentária de R$ 88.693.834,71 (oitenta e 

oito milhões, seiscentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e um 

centavos), ressaltando o equilíbrio das contas públicas, nos termos do § 1º, do art. 1º, da LC n. 

101, de 2000. 

31. Esse contexto revela que para cada R$ 1,00 (um real) de gastos realizados o 

Instituto arrecadou R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos). 

b) Balanço Financeiro 

32. Ao analisar a movimentação financeira do IPAM com base no Balanço Financeiro (ID 

n. 437061) encartado, à fl. n. 92 dos autos, o Corpo Instrutivo anotou uma inconsistência no 

saldo financeiro apresentado ao final do exercício sub examine, no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), verificado entre o saldo financeiro constante da peça contábil cogitada e o valor 

apurado por esta Corte de Contas, conforme consta da fl. n.  611 dos autos. 

33. Essa divergência, no entanto, restou esclarecida, por ocasião da defesa que 

demonstrou que a diferença apontada resultou de equívoco do Corpo Instrutivo ao realizar o 
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teste de saldo do resultado financeiro, que ao invés de considerar o saldo anterior correto de R$ 

397.457.036,28 (trezentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, trinta 

e seis reais e vinte e oito centavos), levou em conta o saldo equivocado de R$ 397.467.036,28 

(trezentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, trinta e seis reais e vinte 

e oito centavos). 

34. Dessa forma restou ratificado o saldo da disponibilidade financeira do Instituto, ao 

final do exercício de 2016, no quantum de R$ 492.177.355,95 (quatrocentos e noventa e dois 

milhões, cento e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco 

centavos). 

c) Balanço Patrimonial 

35. Confrontando os valores do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro constante do 

Balanço Patrimonial (ID n. 437061), à fl. n. 96 dos autos, é possível verificar que a situação 

financeira do Instituto em exame é superavitária8, o que ressalta o cumprimento do art. 1º, § 1º, 

da LC n. 101, de 2000; o valor do superávit financeiro obtido alcançou a cifra de R$ 

502.997.780,94 (quinhentos e dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, setecentos e 

oitenta reais e noventa e quatro centavos). 

36. Os demais itens avaliados com base no Balanço Patrimonial, tais como 

Almoxarifado, Bens Móveis e Bens Imóveis, Dívida Fundada e Dívida Flutuante – inclusos Restos 

a Pagar – e Patrimônio Líquido, mostram-se regulares nos termos da legislação vigente. 

37. De se ver que, às fls. ns. 614 e 615 dos autos, a Instrução Técnica apontou 

inconsistência entre o saldo apurado para a dívida flutuante mediante a movimentação vista no 

Demonstrativo da Dívida Flutuante e no Passivo Financeiro no Balanço Patrimonial; essa falha, 

no entanto, não foi ofertada ao contraditório, razão por que, em homenagem ao devido processo 

legal, não será debatida, nem tampouco considerada para o mérito das presentes Contas. 

                                                           
8 A situação financeira é calculada pelo confronto do valor total do Ativo Financeiro – de R$ 503.989.217,05 – subtraindo-se o valor total do 
Passivo Financeiro – de R$ 991.436,11 cuja composição se dá pelo total do Passivo Circulante de R$ 584.867,68 e R$ 406.568,43 de Restos a 
Pagar Não Processados – que, in casu, resulta no superávit financeiro de R$ 502.997.780,94. 
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38. Destaque-se que o Corpo Técnico, consoante se vê, às fls. ns. 612 e 613 dos autos, 

anotou a necessidade de que o IPAM realizasse a segregação contábil dos planos previdenciários 

– Plano Financeiro e Plano Capitalizado – visando a dar maior transparência às informações 

previdenciárias, razão pela qual convêm exortar o atual gestor do IPAM para a adoção dessa 

providência. 

d) Demonstração das Variações Patrimoniais 

39. Da Demonstração das Variações Patrimoniais (ID n. 437061) acostada, às fls. ns. 97 

a 98 dos autos, abstrai-se que, no período, o IPAM apurou um resultado patrimonial 

superavitário que alcançou o valor total de R$ 296.815.850,22 (duzentos e noventa e seis 

milhões, oitocentos e quinze mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos)9. 

40. Ao absorver esse resultado patrimonial superavitário – aliado aos ajustes realizados 

no exercício financeiro examinado, conforme consta do Balanço Patrimonial, à fl. n. 95 dos autos 

– o valor do Patrimônio Líquido apresentado pelo IPAM, foi aumentado para o valor de R$ 

356.983.089,24 (trezentos e cinquenta e seis milhões, novecentos e oitenta e três mil, oitenta e 

nove reais e vinte e quatro centavos). 

41. Na análise dos dados da Demonstração das Variações Patrimoniais o Corpo Técnico 

pontuou que o resultado patrimonial obtido foi impactado pela Reversão de Provisões e Ajustes 

para Perdas, no valor de R$ 1.548.622.375,42 (um bilhão, quinhentos e quarenta e oito 

milhões, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois 

centavos), que não pôde ser esmiuçado pelos técnicos desta Corte por não haver notas 

explicativas acerca desta variação patrimonial, situação que afronta a Resolução CFC n. 1.133, de 

2008 – NBC T 16.6 – c/c a Portaria STN n. 700, de 2014 (MCASP, 6ª edição). 

42. Essa dúvida, contudo, restou sanada pela defesa trazida; embora tenham 

reconhecido, de fato, a ausência das notas explicativas pontuadas pela instrução, informaram 

que o valor em debate, na verdade, é de R$ 1.648.622.375,42 (um bilhão, seiscentos e quarenta 

                                                           
9 As Variações Ativas alcançaram o montante de R$ 1.811.280.685,10 ao passo que as Variações Passivas totalizaram o quantitativo de R$ 
1.514.464.834,88. 
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e oito milhões, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois 

centavos). 

43. Esse valor é composto pelo resultado da avaliação atuarial no montante de R$ 

1.641.679.280,09 (um bilhão, seiscentos e quarenta e um milhões, seiscentos e setenta e nove 

mil, duzentos e oitenta reais e nove centavos), e R$ 6.943.095,33 (seis milhões, novecentos e 

quarenta e três mil, noventa e cinco reais e trinta e três centavos), referentes a outras variações 

aumentativas. 

44. A reforçar a defesa, e para demonstrar a correção dessa divergência, anexaram 

fotocópia da republicação do Demonstrativo das Variações Patrimoniais, sanando a infringência. 

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa 

45. A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa obtida pelo IPAM no exercício 

examinado, alcançou o valor de R$ 94.720.319,67 (noventa e quatro milhões, setecentos e vinte 

mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), resultante, exclusivamente, das 

atividades operacionais, uma vez que as atividades de investimentos e de financiamento 

apresentaram fluxo zero. 

46. Esse resultado, acrescido do saldo de caixa e equivalentes de caixa do exercício 

anterior no valor de R$ 397.457.036,28 (trezentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e 

cinquenta e sete mil, trinta e seis reais e vinte e oito centavos), alcança o montante de R$ 

492.177.355,95 (quatrocentos e noventa e dois milhões, cento e setenta e sete mil, trezentos e 

cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), ao final do exercício de 2013, coerente com o 

saldo em espécie para o exercício atual visto no Balanço Financeiro. 

47. Foi pontuado pelo Corpo Instrutivo, divergência no valor de caixa e equivalentes de 

caixa apurado na Demonstração do Fluxo de Caixa e o saldo a esse mesmo título grafado no 

Balanço Patrimonial, todavia, essa divergência não foi ofertada ao contraditório, de forma que 

não será considerada para fins de mérito das Contas que ora se apreciam. 
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V – DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 

48. Às fls. ns. 615 a 617 do Relatório Técnico preliminar (ID n. 554383), o Corpo 

Instrutivo faz abordagem acerca dos investimentos realizados pelo IPAM que são uma 

necessidade dos Institutos de Previdência, na busca de alternativas para remunerar seus 

recursos financeiros, que servirão para dar cobertura aos benefícios previdenciários futuros. 

49. A análise do Corpo Técnico, realizada em observância às regras da Resolução n. 

3.922, de 2010, do BACEN, abrangeu a composição das carteiras de investimentos, os 

rendimentos dos fundos, bem como seus desempenhos em termos percentuais, não havendo 

anotação de reparos que necessitem ser implementados. 

VI – DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E RESERVA MATEMÁTICA 

50. Em um contexto geral, a Reserva Matemática deve quantificar os valores financeiros 

necessários a custear os benefícios futuros, com base no que se arrecada atualmente e no que se 

deverá arrecadar para fazer frente aos benefícios dos participantes do regime. 

51. O valor da Reserva Matemática deve ser alocado ao passivo do RPPS para fins de 

planejamento, controle e transparência das ações, uma vez que é por intermédio dos valores da 

Reserva Matemática em confronto com os Ativos do RPPS que se pode verificar o déficit atuarial 

e, por consectário, adotar medidas visando a seu equilíbrio. 

52. O Corpo Instrutivo, às fls. ns. 617 a 619 dos autos, em seu Relatório Técnico 

preambular (ID n. 554383), analisou os resultados da Avaliação Atuarial do IPAM, levando em 

conta o procedimento de Segregação de Massas dos segurados – Plano Financeiro e Plano 

Capitalizado – dada a distinção de financiamento dos benefícios, e concluiu que o Balanço 

Patrimonial evidencia apenas a Reserva Matemática do Plano Capitalizado, haja vista que a 

responsabilidade pelos recursos necessários aos pagamentos do Plano Financeiro, são 

responsabilidade integral do Município, que fará o aporte financeiro quando as contribuições 

arrecadadas não forem suficientes para suprir os pagamentos dos benefícios. 
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53. Os técnicos desta Corte de Contas observaram, ainda, que a contabilização do 

passivo atuarial está sendo realizado de forma intempestiva em razão da data-base de realização 

da avaliação atuarial, fato que denota fragilidade das informações contábeis comprometendo as 

ações, decisões e, também, a necessária transparência que deve ser dada às informações do 

RPPS, sendo providencial a exortação do gestor do IPAM para que implemente medidas, a fim de 

que as informações utilizadas para realizar a avaliação atuarial se referiam ao mesmo período – 

mesma competência –utilizado para elaborar as demonstrações contábeis. 

VII – DO CONTROLE INTERNO 

54. A atuação do Órgão de Controle Interno do IPAM, aferida em razão das disposições 

do art. 9º, III e IV, da LC n. 154, de 1996, resta materializada nos autos, às fls. ns. 54 a 67, no 

Relatório de Auditoria, Certificado de Auditoria e Manifestação da Autoridade Superior, que 

acerca da gestão do IPAM, sinalizam nos seguintes termos, verbis: 

[...] 
Assim, considerando que nos exames efetuados no relatório, não foram evidenciadas 
impropriedades ou irregularidades que comprometessem a gestão do ordenador de 
despesa e demais responsáveis. Diante deste diapasão, somos de parecer favorável que os 
dados apresentados e registrados nas peças 
contábeis da prestação de contas de 2016, estão de acordo com a legislação vigente, 
sendo que as nossas recomendações surtiram efeitos positivos no âmbito das normas 
vigentes, para o desempenho satisfatório das ações e cumprimentos de metas da 
administração. 
(sic). 
 

55. Nesse contexto, a Declaração da Autoridade Superior, o Diretor-Presidente do 

Instituto, atesta estar ciente das recomendações e orientações informadas pelo Controle Interno, 

restando demonstrado, no ponto, o cumprimento do art. 49, c/c o inciso I, do art. 47, da LC n. 154, 

de 1996. 

VIII – DO MÉRITO 

56. Os posicionamentos técnico e ministerial convergem no sentido de que as presentes 

Contas devem ser julgadas regulares, com fundamento no art. 16, I, da LC n. 154, de 1996, c/c o 

art. 23, do RITC-RO, em razão de não ter remanescido nenhuma das irregularidades e, também, 

aliado ao fato de que as peças contábeis guardam conformidade com os preceitos da 
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Contabilidade Pública, expressando os resultados da gestão orçamentária financeira e 

patrimonial do Instituto. 

57. A propósito, destaco que o art. 16, I, da LC n. 154, de 1996, dispõe que as Contas 

serão julgadas regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos 

demonstrativos contábeis, a legalidade e a economicidade dos atos de gestão do Responsável, o 

que restou demonstrado no presente feito. 

58. Nesse sentido, fundado na análise documental realizada no conjunto 

processual em apreço e a considerar o saneamento das irregularidades 

preambulares, há que se julgar regulares as Contas anuais do exercício de 2016, 

do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto 

Velho-RO-IPAM, de responsabilidade de seu Diretor-Presidente, à época, o Senhor 

José Carlos Couri, CPF n. 193.864.436-00, com substrato no art. 16, I, da LC n. 154, 

de 1996, c/c o art. 23, do RITC-RO, com a consequente quitação plena, conforme 

dispõe o art. 17, da LC n. 154, de 1996, c/c o Parágrafo único, do art. 23, do 

Regimento Interno desta Corte. 

 

DISPOSITIVO 

 Ante ao exposto, acolho o posicionamento técnico e o opinativo do Ministério Público 

junto a esta Corte de Contas, e submeto a esta Colenda 1ª Câmara o presente VOTO, para: 

IV - JULGAR REGULAR, consoante fundamentação supra, as Contas do 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho-RO-

IPAM, relativas ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Senhor José Carlos 

Couri, CPF n. 193.864.436-00, à época, Diretor-Presidente, com fundamento nas disposições do 

art. 16, I, da LC n. 154, de 1996, c/c art. 23, do RITC-RO, dando-lhe, por consectário, QUITAÇÃO 

PLENA, com substrato no art. 17, da LC n. 154, de 1996, c/c o Parágrafo único, do art. 23, do 

RITC-RO; 
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V - DETERMINAR a exclusão da responsabilidade imputada no Despacho de 

Definição Responsabilidade n. 003/2018/GCWCSC (ID n. 560876), da Senhora Carla de Freitas 

Jacarandá, CPF n. 701.833.252-49, Auditora Interna e do Senhor Obsmar Ozéias Ribeiro, CPF 

n. 749.911.752-91, Contador do IPAM, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

passiva que suscitaram no feito; 

VI - DETERMINAR, via expedição de ofício, ao atual Diretor-Presidente do 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho-RO-

IPAM, ou a quem o substitua na forma da Lei, que: 

d) Implemente, a partir do exercício de 2018, a contabilização dos recursos 

da taxa de administração separadamente das demais receitas do IPAM, para o devido controle da 

reserva autorizada pela Lei Complementar Municipal n. 404, de 2010, art. 31, Parágrafo único; 

e) Promova a separação contábil dos planos previdenciários – Plano 

Financeiro e Plano Capitalizado – em atendimento da legislação e transparência das informações 

previdenciárias devido à segregação de massa dos segurados; 

f) Realize a Avaliação Atuarial, de forma tempestiva, no encerramento de 

cada exercício, de modo que a data base das informações que compõem o cálculo atuarial 

corresponda à mesma data de levantamento do Balanço do IPAM. 

IV – DÊ-SE CONHECIMENTO, via expedição de ofício, ao atual Diretor-Presidente 

do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho-RO-

IPAM, ou a quem o substitua na forma da Lei, alertando-o que o descumprimento das 

determinações descritas no item III e suas alíneas, deste Dispositivo, constitui razão para julgar 

como irregulares as futuras Contas, nos termos do § 1º, do art. 16, da LC n. 154, de 1996, c/c § 1º, 

do art. 25, do RITC-RO, o que pode culminar com a aplicação de multa ao Responsável, com 

fulcro no art. 55, VII e VIII, da LC n. 154, de 1996, c/c o art. 103, VII, do RITC-RO; 

V – DÊ-SE CIÊNCIA, deste Decisum, nos termos do art. 22, da LC n. 154, de 1996, 

alterada pela LC n. 749, de 2013, aos Senhores José Carlos Couri, CPF n. 193.864.436-00, Carla 
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de Freitas Jacarandá, CPF n. 701.833.252-49, e Obsmar Ozéias Ribeiro, CPF n. 749.911.752-

91, e aos Patronos qualificados nos autos, bem como ao atual Diretor-Presidente do Instituto 

de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho-RO-IPAM, ou a 

quem o substitua na forma da Lei, informando-lhes, que o Voto, o Acórdão e o Parecer 

Ministerial estão disponíveis, em seu inteiro teor, no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas, no 

endereço www.tce.ro.gov.br; 

VI - PUBLIQUE-SE na forma da Lei; 

VII – ARQUIVE-SE. 
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BENEDITO ANTÔNIO ALVES

19 de Junho de 2018

WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA

PRESIDENTE

RELATOR
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