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PROCESSO  : 1.835/2014 

SUBCATEGORIA : Prestação de Contas 

ASSUNTO   : Prestação de Contas – Exercício de 2013 

JURISDICIONADO  : Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 

de Porto Velho 

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

Jeiel Canela de Oliveira – CPF n. 003.982.718-60 – Chefe da 
Divisão de Contabilidade. 

RELATOR   : Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra. 

SESSÃO   : 2ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, de 15 de fevereiro de 2017. 

GRUPO   : I 

 

EMENTA: CONTAS DE GESTÃO. PRESTAÇÃO DE 

CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE 2013. 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 

DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO 

VELHO. FALHAS DE NATUREZA FORMAL. 

ENVIO INTEMPESTIVO DE BALANCETES 

MENSAIS. JULGAMENTO REGULAR, COM 

RESSALVAS. QUITAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS. 

DETERMINAÇÃO.  

1. Com fundamento no que estabelece o art. 16, II, da 

LC n. 154, de 1996, as Contas anuais que evidenciem 

impropriedades ou qualquer outra falha de natureza 

formal, que não resulte em dano ao erário, devem ser 

julgadas regulares, com ressalvas. 

2. Voto favorável, portanto, ao julgamento pela 

regularidade, com ressalvas, das Contas do Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Município 

de Porto Velho, relativas ao exercício financeiro de 

2013, com substrato no art. 16, II, da LC n. 154, de 

1996, c/c o art. 24, do RITC-RO, ensejando, em 

consequência, a quitação aos Responsáveis, com 

amparo no Parágrafo único, do art. 24, do RITC-RO.  

3. PRECEDENTES desta Corte de Contas : 

Acórdão n. 87/2015-2ª CÂMARA, prolatado no 

Processo n. 1.833/2014/TCER; Acórdão n. 120/2015-2ª 

CÂMARA, prolatado no Processo n. 2.153/2012/TCER; 

Acórdão n. 258/2015-2ª CÂMARA, prolatado no 

Processo n. 1.506/2013/TCER. 
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ACÓRDÃO  

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da 

Prestação de Contas do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 
Porto Velho – exercício de 2013, 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 REGULARES, COM RESSALVAS, 

consoante fundamentação supra, as Contas do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Município de Porto Velho, relativa ao exercício financeiro de 2013, de 

responsabilidade do Senhor José Carlos Couri, CPF n. 193.864.436-00, na qualidade de 
Diretor-Presidente, à época, com fundamento no art. 16, II, da LC n. 154, de 1996, c/c art. 24, 
do RITC-RO, em razão da seguinte irregularidade: 

I.I - De Responsabilidade do Senhor José Carlos Couri, CPF 
n. 193.864.436-00, á época, Diretor-Presidente, solidariamente com o Senhor Jeiel Canela 

de Oliveira, CPF n. 003.982.718-60, à época, Chefe da Divisão de Contabilidade do Instituto 
de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho, por:  

a) Infringência ao art. 53 da Constituição Estadual, c/c o 

art. 5º da IN n. 019/TCE-RO-2006, em razão do encaminhamento intempestivo dos 
balancetes mensais em meio eletrônico – via SIGAP – dos meses de janeiro, fevereiro, março, 

abril e maio, do exercício de 2013; 

II - DAR QUITAÇÃO aos Senhores José Carlos Couri, CPF 
n. 193.864.436-00, á época, Diretor-Presidente, e Jeiel Canela de Oliveira, CPF n. 

003.982.718-60, à época, Chefe da Divisão de Contabilidade, do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho, com fulcro no Parágrafo Único do 

art. 24 do RITC-RO; 

III - DETERMINAR, via expedição de ofício, ao atual 

Diretor-Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 

Porto Velho-RO, ou a quem o substitua na forma da Lei, que: 

a) Evite reincidir nas falhas evidenciadas no bojo do 

presente processo, sob pena de sujeitar-se ao julgamento pela irregularidade das Contas, com 
as consequências daí advindas, nos termos dos arts. 16, § 1º, e 55, VII, ambos da LC n. 154, 
de 1996; 

b) Encaminhe a esta Corte de Contas, na forma e no prazo 
estabelecido pelo art. 53 da Constituição Estadual, c/c o art. 5º, da IN n. 019/TCE-RO-2006, 

os balancetes mensais do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 
de Porto Velho; e 
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c) Observe, com o esmero necessário, os preceitos 

dispostos na Lei n. 9.717, de 1998, bem com na Resolução CMN n. 3.922, de 2010, no que 
concerne às aplicações financeiras dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos 

Servidores do Município de Porto Velho. 

IV - DAR CIÊNCIA, nos termos do art. 22 da LC n. 154, de 
1996, alterada pela LC n. 749, de 2013: 

a) Ao atual Presidente do Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho, ou a quem o substitua na 

forma da Lei, que o descumprimento das determinações descritas no item III, deste 
Dispositivo, constitui motivo para a aplicação de multa ao Responsável, com fulcro no art. 55, 
VII, da LC n. 154, de 1996, c/c o art. 103, VII, do RITC-RO; 

b) Deste Decisum, aos Senhores José Carlos Couri, CPF 
n. 193.864.436-00, e Jeiel Canela de Oliveira, CPF n. 003.982.718-60, bem como aos atuais 

Diretor-Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Porto Velho, e Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Porto 

Velho, ou a quem os substituam 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; 

V – PUBLICAR, na forma da Lei; e 

VI – ARQUIVAR. 

 

Participaram do julgamento o Conselheiro WILBER CARLOS 
DOS SANTOS COIMBRA (Relator), os Conselheiros-Substitutos OMAR PIRES DIAS (em 
substituição ao Conselheiro Paulo Curi Neto) e ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, o 

Conselheiro Presidente da 2ª Câmara VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, a Procuradora do 
Ministério Público de Contas YVONETE FONTINELLE DE MELO. 

  

 
 Porto Velho, 15 de fevereiro de 2017. 

 
(assinado eletronicamente) (assinado eletronicamente) 

WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA  

Conselheiro Relator Conselheiro Presidente da Segunda Câmara 
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PROCESSO  : 1.835/2014/TCER. 

SUBCATEGORIA : Prestação de Contas. 

ASSUNTO   : Prestação de Contas – Exercício de 2013. 

JURISDICIONADO  : Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 

de Porto Velho-RO. 

INTERESSADO : Sem Interessados. 

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

Jeiel Canela de Oliveira – CPF n. 003.982.718-60 – Chefe da 

Divisão de Contabilidade. 

RELATOR   : Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra. 

SESSÃO   : 2ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, de 15 de fevereiro de 2017. 

GRUPO   : I 

 
RELATÓRIO 

 
1. Trata-se da Prestação de Contas anual do exercício financeiro de 2013, do 

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

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

Diretor-Presidente, 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. 

2. Recebidas, tempestivamente, neste Tribunal e encartadas, às fls. ns. 1 a 368, 372 a 

378 e 380 a 389 deste caderno processual, as Contas anuais do Instituto em apreço, 

devidamente autuadas, foram encaminhadas à Unidade Instrutiva, que em análise preliminar1 

identificou algumas impropriedades formais acerca das quais foi definida a responsabilidade2 

                                                                 
1 Relatórios Técnicos, acostado, às fls. ns. 391 a 402 e 410 a 411 dos autos. 
2 Despacho de Definição de Responsabilidade-DDR n. 081/2014/GCWCSC, instruído, às fls. ns. 414 a 417 dos autos.  
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dos Agentes, que foram regularmente notificados3 a apresentar defesa e/ou justificativas na 

forma garantida pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988. 

3. Os Jurisdicionados, conjuntamente, carrearam suas razões, às fls. ns. 424 a 481 

dos autos, que tornaram à Unidade Técnica para apreciação das alegações e dos documentos 

apresentados; do rol de infringências outrora imputadas, apenas uma remanesceu4; por se 

tratar, no entanto, como dito, de falhas formais, o Corpo Instrutivo, na forma que consta, às 

fls. ns. 484v e 485, fez encaminhamento para que as Contas sub examine, fossem julgadas 

regulares, com ressalvas, nos termos do art. 16, II, da LC n. 154, de 1996, c/c o art. 24, do 

RITC-RO; entendimento também esposado no opinativo do Ministério Público junto a esta 

Corte de Contas, visto no Parecer n. 7/2017, da Lavra da eminente Procuradora de Contas, 

Dra. Yvonete Fontinelle de Melo, que compõe as fls. ns. 491 a 494v do caderno processual. 

4. Os autos do processo estão conclusos no Gabinete. 

É o relatório. 

 

VOTO 
 
CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
 

5. A princípio, cabe anotar que os atos de gestão realizados no âmbito do Instituto 

que ora presta contas, conforme asseriu a Unidade Instrutiva, não foram objeto de auditora ou 

inspeção por parte desta Corte de Contas no curso do exercício financeiro examinado, de 

forma que o julgamento das Contas em apreço será realizado com fundamento nos 

documentos constantes dos presentes autos. 

6. Assim, previamente, à prolação do mérito das Contas que se examinam, há que se 

avaliar de forma panorâmica, com base na documentação constante dos autos, a gestão do 

Instituto no exercício em apreço, fazendo-o mais detidamente nos itens em que haja maior 

controvérsia ou que a consequência de uma análise rasa se mostre prejudicial aos 

Responsáveis. 

                                                                 
3 Mandados de Audiência n. 407/2014/D2ªC-SPJ, destinado ao Senhor José Carlos Couri, Diretor-Presidente e n. 408/2014/D2ªC-
SPJ, destinado ao Senhor Jeiel Canela de Oliveira, Chefe da Divisão de Contabilidade, que constam, das fls. ns. 419 e 420 dos autos. 
4 Conforme consta do item IV, do Relatório Técnico encartado, às fls. ns. 483 a 485 dos autos. 
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I - APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM A PRESTAÇÃO DE CONTAS 

7. Abstrai-se do quadro constante do item 2, do Relatório Técnico elaborado pela 

Unidade Instrutiva, que se vê, às fls. ns. 391v a 392 dos autos, o apontamento de não-

conformidade em relação à documentação de apresentação obrigatória; consta do item III, da 

Peça Técnica pontualmente, à fl. n. 410v, anotação de que os balancetes dos meses de janeiro 

a maio de 2013, conforme consta do SIGAP, foram apresentados de forma intempestiva, 

contrariando as disposições do art. 53, da Constituição Estadual, c/c o art. 5º, da IN n. 

019/TCE-RO-2006. 

8. Na defesa vista, às fls. ns. 432 a 435 dos autos, os responsabilizados assentiram 

com o apontamento; informaram que por serem unidade da estrutura administrativa da 

Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO, servir-se-iam das justificativas apresentadas pelo 

Poder Executivo do Município, em Processo de Contas do mesmo exercício financeiro, a 

considerar a similitude da eiva apontada. 

9. Abstrai-se da peça defensiva dos Responsabilizados, que reproduziu argumentos 

lançados pela Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO por ocasião do exercício do 

contraditório em suas Contas de Governo, a alegação de dificuldades operacionais em relação 

ao sistema informatizado, em razão da implantação do novo plano de contabilidade aplicada 

ao setor público; informaram dos constantes contatos que fizeram com a empresa responsável 

pelo sistema de contabilidade, bem como das providências quanto a comunicação ao Tribunal 

de Contas quanto ao não-cumprimento dos prazos, sempre requerendo sua dilação para envio 

das informações contábeis, fiscais e orçamentárias. 

10. Disseram da resposta da empresa que alegou dificuldades para reescrever o 

sistema contábil e seus sistemas auxiliares; aduziram que a problemática foi de âmbito 

nacional e não somente do Município de Porto Velho-RO, tanto que os prazos foram 

elastecidos em outras Cortes de Contas; que no Estado de Rondônia, a Associação dos 

Municípios, AROM, emitiu expediente ao Tribunal de Contas, requerendo a prorrogação do 

prazo, uma vez que era uma dificuldade conjunta dos Municípios, e, nesse sentido, esta Corte 

de Contas em Decisão exarada pelo nobre Conselheiro Dr. José Euler Potyguara Pereira de 
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Melo, nos autos do Processo n. 2.391/2013/TCER, suspendeu a exigibilidade até o dia 30 de 

agosto de 2013. 

11. Os Responsabilizados aduziram que, igualmente à Prefeitura Municipal de Porto 

Velho-RO, também solicitaram a dilação de prazo para entrega dos balancetes – Ofício n. 

530/2013/GAB/PRES/IPAM, de 15, de maio de 2013, acostado, à fl. n. 465 dos autos – e 

fizeram a entrega relativa aos meses apontados – janeiro a maio – dentro do prazo previsto na 

Decisão lavrada nos autos do processo retrorreferido, razão pela qual solicitam que seja 

considerada sanada infringência consistente no atraso na entrega dos balancetes contábeis do 

lapso temporal anotado. 

12. Em que pesem os argumentos apresentados na tese de defesa, o Corpo Instrutivo 

refutou a petição de afastamento da falha, haja vista que não procede a alegação de que o 

prazo para remessa dos balancetes dos meses de janeiro a maio de 2013, foi dilatado até a data 

de 30 de agosto de 2013; a Decisão n. 26/2013-CSA, exarada nos autos do Processo n. 

2.391/2013/TCER não tratou de dilação de prazo para entrega de balancetes, e sim, de 

expedição de Certidão Liberatória ao Jurisdicionado em mora com a remessa dos balancetes 

mensais. 

13. Com razão o Corpo Instrutivo desta Corte. 

14. Por se tratar de matéria similar àquela apreciada no bojo do Processo n. 

1.141/2014/TCER, que cuidou da Prestação de Contas anual do exercício de 2013 do 

Município de Porto Velho-RO, como, inclusive, foi suscitado pelo Jurisdicionado em sua 

defesa, colaciono excerto do que ali decidi, haja vista sua imprescindibilidade para a 

discussão em apreço, verbis: 

[...] a Decisão n. 26/2013- CSA, não faz referência à suspensão da exigibilidade 

da remessa dos balancetes mensais, e sim flexibiliza o rigor relativo à emissão 

de Certidão Liberatória para fins de recebimento de recursos e assinatura de 

convênios. 

Assim, ainda que se trate apenas de falha formal, que não atrai a parecer contrário às 

Contas prestadas, acolho a manifestação técnica para o fim de manter à 

responsabilidade dos Jurisdicionados a infringência consistente no 

descumprimento do art. 53, da Constituição Estadual, c/c o art. 5º, da IN n. 

019/TCE-RO-2006, pelo remessa intempestiva dos balancetes do Município de 

Porto Velho-RO, dos meses de janeiro a maio de 2013. 
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(sic) (grifou-se). 

 

15. Dessa forma, sem embaraços, por tratar-se de matéria idêntica, em coerência 

com o juízo exarado, há que se manter à responsabilidade dos Senhores José Carlos Couri e 

Jeiel Canela de Oliveira, respectivamente, Diretor-Presidente e Chefe da Divisão de 

Contabilidade, do Instituto de Previdência Instituto de Previdência e Assistência dos 

Servidores do Município de Porto Velho-RO, a falha formal consistente na intempestividade 

da entrega dos balancetes de janeiro a maio de 2013, que se mostra contrária às disposições 

vertidas no art. 53, da Constituição Estadual, c/c o art. 5º, da IN n. 019/TCE-RO-2006. 

II - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

16. O orçamento do exercício de 2013 do Instituto de Previdência em apreço, 

aprovado pela Lei Municipal n. 2.036, de 2012, estimou a receita e fixou a despesa no 

montante de R$ 120.100.750,00 (cento e vinte milhões, cem mil, setecentos e cinquenta 

reais); as alterações havidas no período foram apenas de créditos suplementares, mediante 

anulação de dotações, que totalizaram o valor de R$ 4.060.000,00 (quatro milhões e sessenta 

mil reais), equivalente a 3,38% (três, vírgula trinta e oito por cento) do montante primeiro, 

que, alfim, não modificou seu valor inicial. 

III - ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS DEMONSTRATIVOS 

CONTÁBEIS 

17. Os demonstrativos contábeis do Instituto de Previdência Instituto de Previdência 

e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho-RO, de modo geral, observaram as 

disposições estabelecidas na Lei n. 4.320, de 1964, bem como na Portaria n. 438/2012-STN. 

III.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

18. No Balanço Orçamentário, instruído, à fl. n. 70 dos autos examinados, 

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

diferença entre elas verificada. 
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a) Receitas 

19. A receita efetivamente obtida pelo Instituto foi de R$ 84.585.301,33 (oitenta e 

quatro milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e um reais e trinta e três centavos), 

inferior, portanto, à previsão inicial, o que demonstra um déficit de arrecadação de 29,57% 

(vinte e nove, vírgula cinquenta e sete por cento) em relação ao montante planejado. 

20. Na análise da arrecadação por fonte, observa-se que as Receitas Correntes 

contribuíram com 50,03% (cinquenta, vírgula zero três por cento) do montante arrecadado, 

enquanto que as Receitas Intraorçamentárias totalizaram 49,97% (quarenta e nove, vírgula 

noventa e sete por cento). 

b) Despesas 

21. As despesas empenhadas alcançaram a cifra de R$ 44.103.062,60 (quarenta e 

quatro milhões, cento e três mil, sessenta e dois reais e sessenta centavos), equivalentes a 

36,72% (trinta e seis, vírgula setenta e dois por cento) do montante da autorização final da 

despesa, restando, por consequência, uma economia de dotação no exercício de 63,28% 

(sessenta e três, vírgula vinte e oito por cento) da despesa total autorizada. 

22. Nesse contexto, as despesas correntes responderam por 99,96% (noventa e nove, 

vírgula noventa e seis por cento) do montante da despesa executada, enquanto que as despesas 

de capital consumiram somente 0,04% (zero, vírgula zero quatro por cento) do quantum de 

despesas do período; verifica-se, ainda, que o montante das despesas correntes é composto por 

9,10 (nove, vírgula dez) pontos percentuais de gastos com pessoal e encargos, e 90,86 

(noventa, vírgula oitenta e seis) pontos percentuais relativos a outras despesas correntes. 

23.  Na análise do total da despesa executada em relação à receita efetivamente 

realizada observa-se a utilização de 52,34% (cinquenta e dois, vírgula trinta e quatro por 

cento) da receita obtida; dessa forma, o superávit de execução orçamentária apresenta-se no 

percentual de 47,66% (quarenta e sete, vírgula sessenta e seis por cento) que corresponde ao 
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montante de R$ 40.310.451,72 (quarenta milhões, trezentos e dez mil, quatrocentos e 

cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), superior à despesa executada, o que indica 

que para cada R$ 1,00 (um real), de gastos realizados o Instituto arrecadou R$ 1,91 (um real e 

noventa e um centavos). 

III.2 - BALANÇO FINANCEIRO 

24. Vê-se no Balanço Financeiro encartado, à fl. n. 73 dos autos em apreço, que a 

disponibilidade recursos financeiros do Instituto avaliado, ao final do exercício de 2013, é de 

R$ 269.126.505,43 (duzentos e sessenta e nove milhões, cento e vinte e seis mil, quinhentos e 

cinco reais e quarenta e três centavos), que concilia com o valor da conta contábil Caixa e 

Equivalentes de Caixa, visto no Balanço Patrimonial, à fl. n. 74 do presente processo. 

25. De se ver que o saldo financeiro de 2013 aumentou em R$ 9.571.129,59 (nove 

milhões, quinhentos e setenta e um mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e nove 

centavos), em relação ao valor obtido no exercício anterior. 

26. A análise relativa à movimentação de valores de Restos a Pagar – Processados e 

Não Processados – e Depósitos e Consignações, denotou a regularidade de seus registros, 

cujos valores conciliam com aqueles assinalados nos Balanços Financeiro e Patrimonial, bem 

como nas relações de empenhos a pagar acostadas, às fls. ns. 84 e 85 do presente processo. 

III.3 - BALANÇO PATRIMONIAL 

27. O Balanço Patrimonial deve demonstrar, de forma qualitativa e quantitativa, a 

situação patrimonial do ente público, que se compõe por bens e direitos (Ativo Financeiro e 

Permanente), obrigações (Passivo Financeiro e Permanente), do saldo patrimonial resultante 

das variações ativas e passivas e, ainda, das contas de compensação. 

a) Situação Financeira (Ativo Financeiro X Passivo Financeiro) 

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

do Balanço Patrimonial encartado, às fls. ns. 74 e 75 dos autos em comento, é possível 
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verificar que a situação financeira do Instituto em exame é superavitária5, o que ressalta o 

cumprimento do art. 1º, § 1º, da LC n. 101, de 2000; o valor obtido alcançou a cifra de R$ 

268.709.613,45 (duzentos e sessenta e oito milhões, setecentos e nove mil, seiscentos e treze 

reais e quarenta e cinco centavos)6.  

29. O contexto financeiro do Instituto, no que diz respeito à dívida flutuante, revela 

que para cada R$ 1,00 (um real) de obrigações assumidas, o Instituto de Previdência dispõe 

de R$ 463,73 (quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos), para honrar esses 

compromissos de curto prazo. 

30. Na análise realizada pela Unidade Instrutiva para identificação do resultado 

financeiro do Instituto sub examine, os técnicos anotaram que o Jurisdicionado não 

considerou nos cálculos do superávit financeiro os valores de Restos a Pagar Não 

Processados, no quantum de R$ 171.787,01 (cento e setenta e um mil, setecentos e oitenta e 

sete reais e um centavo), na forma que orienta o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público-MCASP. 

31. Da mesma forma o mencionado valor de Restos a Pagar Não Processados não 

constou no demonstrativo do cômputo do montante da dívida flutuante, fato que fragiliza as 

informações contábeis, no ponto.  

32. Ao refazer os cálculos, o Corpo Técnico apurou como correto superávit 

financeiro o valor de R$ 269.537.826,44 (duzentos e sessenta e nove milhões, quinhentos e 

trinta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos); diante das 

divergências os técnicos desta Corte lobrigaram descumprimento do § 2º, do art. 43, bem 

como do art. 92, I, ambos da Lei n. 4.320, de 1964. 

33. Tais infringências, contudo, foram devidamente elididas pela defesa dos 

Jurisdicionados, que fizerem juntar aos autos, às fls. ns. 479 e 480, novo Balanço Patrimonial 

                                                                 
5 A situação financeira é calculada pelo confronto do valor total do Ativo Financeiro – de R$ 269.290.315,22 – subtraído do valor 
total do Passivo Financeiro – de R$ 580.701,77 – que, in casu, resulta no superávit financeiro de R$ 268.709.613,45  (duzentos e 
sessenta e oito milhões, setecentos e nove mil, seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos). 
6 À fl. n. 396 dos autos, o Corpo Técnico anotou como superávit financeiro, de forma equivocada, o valor de R$ 269.871.016,99  

(duzentos e sessenta e nove milhões, oitocentos e setenta e um mil, dezesseis reais e noventa e nove centavos). 
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– com a necessária comprovação de sua publicação – em que se vê o registro do valor do 

superávit financeiro coincidente com o apurado pelo Corpo Instrutivo, bem como novo 

Demonstrativo da Dívida Flutuante, que outrora continha informações divergentes, sanando a 

contendo a falha apontada, razão porque impõe-se desonerar os Agentes dessas 

irregularidades, por não mais subsistirem. 

b) Dívida Fundada, Dívida Flutuante e Restos a Pagar 

34. Realizados os ajustes como visto no tópico precedente, é de se vê que as 

obrigações do Instituto de Previdência em apreço são compostas por valores de Dívida 

Flutuante, R$ 752.488,78 (setecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito 

reais e setenta e oito centavos) – aí inclusos os valores de Restos a Pagar Processados e Não 

Processados – e de Dívida Fundada – Provisões Matemáticas7 – de R$ 254.032.821,35 

(duzentos e cinquenta e quatro milhões, trinta e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta 

e cinco centavos). 

c) Bens Móveis e Bens Imóveis 

35. A análise acerca das movimentações e saldos dos Bens Móveis e Bens Imóveis, 

visto na Peça Técnica, à fl. n. 397, aferiu a regularidade de seus registros, inclusive no que diz 

respeito aos valores de depreciação, que conciliaram com aqueles apresentados no Balanço 

Patrimonial. 

 

 

III.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

36. Nesse demonstrativo contábil é possível verificar as variações patrimoniais 

ativas e passivas ocorridas no período. 

a) Resultado Patrimonial 

                                                                 
7 Que representam os potenciais benefícios a serem honrados pelo Instituto de Previdência para com seus beneficiários. 
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37. A Demonstração das Variações Patrimoniais instruída, à fl. n. 76 dos autos 

examinados ressalta, no período, um resultado patrimonial superavitário que alcançou o valor 

total de R$ 794.543.228,66 (setecentos e noventa e quatro milhões, quinhentos e quarenta e 

três mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos)8. 

38. Contemplando esse resultado patrimonial superavitário obtido, o valor do 

Patrimônio Líquido apresentado pelo Instituto de Previdência em comento, totalizou o valor 

de R$ 17.564.889,53 (dezessete milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e 

oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos). 

IV – AVALIAÇÃO ATUARIAL, RESERVAS TÉCNICA E MATEMÁTICA, 

APLICAÇÃO FINANCEIRA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

39. No que concerne à situação atuarial do Instituto de Previdência e Assistência dos 

Servidores do Município de Porto Velho-RO, a Unidade Instrutiva anotou que o 

Jurisdicionado enviou no bojo das presentes Contas a avaliação atuarial do exercício 

financeiro sub examine, que resta encartada, às fls. ns. 192 a 355 dos autos, em cumprimento 

às disposições do inciso I, do art. 1º, da Lei n. 9.717, de 1998, c/c o art. 8º e 9º, da Portaria 

MPS n. 402, de 2008. 

40. De se ver, também, o efetivo registro contábil, demonstrado no Balanço 

Patrimonial, dos valores da reserva técnica/matemática, no valor de R$ 254.032.821,35 

(duzentos e cinquenta e quatro milhões, trinta e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta 

e cinco centavos). 

41. O Corpo Instrutivo anotou regularidade no que concerne à aplicação dos 

recursos do Jurisdicionado no mercado financeiro, tangenciado pelos preceitos da Portaria 

MPS n. 916, de 2003, visando remunerar seu capital para reforçar o ativo financeiro do 

Instituto, cujos resultados tendem a contribuir para a manutenção do regime no suporte de 

pagamentos de futuros benefícios, se houver demanda. 

                                                                 
8 As Variações Ativas alcançaram o montante de R$ 5.378.329.480,67  enquanto que as Variações Passivas perfizeram o quantum 

de R$ 4.583.786.252,01 . 
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42. Do que apurou a análise técnica, o Instituto de Previdência em apreço, no 

exercício examinado, obteve o valor de R$ 5.819.265,88 (cinco milhões, oitocentos e 

dezenove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), decorrente de 

receitas financeiras. 

43. Acerca desse ponto o Ministério Público de Contas ressalta da necessidade de 

admoestar para a plena observância aos preceitos da Lei n. 9.717, de 1998 e da Resolução 

CMN n. 3.922, de 2010, a fim de evitar aplicações irregulares e que podem conter riscos 

elevados à liquidez dos recursos previdenciários. 

44. A análise relativa ao montante de recursos consumidos para gerir o Instituto – 

Taxa de Administração – que segundo estabelece 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, será de no 

máximo 2% (dois por cento) do valor total das remunerações, proventos e pensões dos 

segurados vinculados ao RPPS relativos ao exercício anterior, fez asserir obediência ao limite. 

45. De acordo com os dados extraídos do sítio do Ministério da Previdência Social, 

o valor total apurado de R$ 5.874.756,29 (cinco milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, 

setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), representa o percentual de 1,43% 

(um vírgula, quarenta e três por cento) do valor total das remunerações, proventos e pensões 

dos segurados vinculados ao RPPS do exercício de 2012. 

 

V - CONTROLE INTERNO 

46. Na forma vista à fl. n. 401v, do presente processo, a Unidade Instrutiva destaca 

que as Contas anuais em exame estão compostas, também, às fls. ns. 38 a 46, pelo Relatório e 

Certificado de Auditoria firmados pela Auditora Interna do Instituto de Previdência avaliado; 

deles se abstrai a manifestação de que não se evidenciou impropriedades ou irregularidades 

que comprometessem a gestão dos responsáveis. 
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47. Observa-se, ainda, à fl. n. 47, declaração do Diretor-Presidente do Instituto, 

Senhor José Carlos Couri, atestando estar ciente das recomendações e orientações 

informadas pelo Controle Interno. 

VI – MÉRITO 

48. Verifico que em manifestação conclusiva nos autos, a Unidade Instrutiva, às fls. 

ns. 484V e 485, bem como o Ministério Público de Contas, à fl. n. 494, opinaram para que as 

presentes Contas fossem julgadas regulares, com ressalvas, com fundamento no art. 16, II, 

da LC n. 154, de 1996, em razão de ter subsistido falha de natureza formal, tão somente. 

49. Tal eiva se constituiu na entrega intempestiva de balancetes dos meses de janeiro 

a maio de 2013, pela qual foi responsabilizado o Senhor José Carlos Couri, solidariamente 

com o Senhor Jeiel Canela de Oliveira, à época, Diretor-Presidente e Chefe da Divisão de 

Contabilidade, respectivamente, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Porto Velho-RO. 

50. O art. 16, II, da LC n. 154, de 1996, estabelece que as Contas anuais nas quais 

forem evidenciadas impropriedades ou qualquer outra falta de natureza formal, que não 

resulte dano ao erário, como in casu, serão julgadas regulares, com ressalvas , sendo, ainda, 

dado quitação ao Gestor, nos termos do Parágrafo único, do art. 24, do RITC-RO. 

51. Nesse sentido, colaciono decisões proferidas por esta Corte de Contas, no âmbito 

da 2ª Câmara, seguindo essa linha de entendimento, litteris: 

PROCESSO Nº: 1833/2014  

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MINISTRO 

ANDREAZZA  

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2013  

RESPONSÁVEL: JOÃO EDIS DE OLIVEIRA  

CPF N° 409.126.042-04  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  

GRACIANE BERGAMASCHI ARAÚJO NETO  

CPF N° 908.271.122-20  

CONTADORA  

RELATOR: CONSELHEIRO-SUBSITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 

(EM SUBSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO PAULO CURI NETO) 

ACÓRDÃO Nº 87/2015 – 2ª CÂMARA  

Documento ID=420463   inserido por SAMARA ANGÉLICA REIS E SILVA em 28/03/2017 11:40.

www.tce.ro.gov.br


 

 
 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Processamento e Julgamento 
 D2ªC-SPJ  

 Acórdão AC2-TC 00070/17 referente ao processo 01835/14  

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

www.tce.ro.gov.br 

16 de 19 

Proc.: 01835/14 

Fls.:__________ 

EMENTA: Prestação de Contas. Fundo Municipal de Saúde de Ministro Andreazza. 

Exercício de 2013. Julgamento Regular com Ressalva. Intempestividade de 

remessa de balancetes. Determinação de medida corretiva. UNANIMIDADE. 

[...] 

Participaram da Sessão o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 

(Relator em substituição ao Conselheiro PAULO CURI NETO); o Conselheiro 

WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA; o Conselheiro VALDIVINO 

CRISPIM DE SOUZA, Presidente da 2ª Câmara; a Procuradora do Ministério 

Público de Contas, ÉRIKA PATRÍCIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

(sic) (grifou-se). 

____________________________________________________________________

___________________________ 

 

PROCESSO Nº: 2153/2012 

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROLIM DE MOURA 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2011 

RESPONSÁVEL: ROBERTO DINIZ FERNANDES 

CPF Nº 252.749.371-87 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

RELATOR: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 

ACÓRDÃO Nº 120/2015 – 2ª CÂMARA 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

EXERCÍCIO DO PODER FISCALIZATÓRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROLIM DE MOURA – FMSRMO/RO. 

EXERCÍCIO DE 2011. INCIDÊNCIA DE IRREGULARIDADE 

REMANESCENTE DE ENVIO INTEMPESTIVO DE BALANCETES 

MENSAIS. JULGAMENTO REGULAR COM RESSALVA. 

DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO. 

[...] 

Participaram da Sessão o Conselheiro VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 

(Relator); o Conselheiro WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA; o 

Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA; o 

Conselheiro PAULO CURI NETO, Presidente da Sessão da 2ª Câmara; o 

Procurador do Ministério Público de Contas, ERNESTO TAVARES VICTORIA. 

(sic) (grifou-se). 

____________________________________________________________________

___________________________ 

 

PROCESSO Nº: 1506/2013  

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2012  

UNIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE  

RESPONSÁVEIS : SÍLVIO SOARES DO NASCIMENTO  

CPF N. 499.003.072-91  

SUPERINTENDENTE  

GILMAR DA SILVA FERREIRA  

CPF N. 619.961.142-04  

CONTADOR  

RELATOR: CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA  

ACÓRDÃO Nº 258/2015 – 2ª CÂMARA 

 

 EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE 2012. 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE. GESTÃO ECONÔMICA, 
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FINANCEIRA E PATRIMONIAL EQUILIBRADA. CONTROLE CONTÁBIL 

ADEQUADO ÀS NORMAS VIGENTES. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

ESCORREITOS. IRREGULARIDADES DE NATUREZA FORMAL. 

REMESSA INTEMPESTIVA DE BALANCETES MENSAIS. NÃO 

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO NOMINAL DE SERVIDORES. JULGAMENTO 

DAS CONTAS PELA REGULARIDADE, COM RESSALVAS. QUITAÇÃO 

AOS RESPONSÁVEIS. 

[...] 

Participaram da Sessão o Conselheiro WILBER CARLOS DOS SANTOS 

COIMBRA (Relator); o Conselheiro PAULO CURI NETO; os Conselheiros -

Substitutos DAVI DANTAS DA SILVA e ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA; o 

Conselheiro VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, Presidente da 2ª Câmara; o  

Procurador do Ministério Público de Contas, ERNESTO TAVARES VICTORIA. 

(sic) (grifou-se). 

____________________________________________________________________

___________________________ 

 

52. Dessarte, fundado na análise documental realizada no conjunto processual em 

apreço e a considerar a falha formal remanescente que consiste remessa intempestiva de 

balancetes mensais, pela força dos precedentes deste Corte, há que se julgar regular, com 

ressalves as Contas anuais do exercício de 2013 do Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores do Município de Porto Velho-RO, de responsabilidade de seu Diretor-

Presidente, à época, o Senhor José Carlos Couri, CPF n. 193.864.436-00, com substrato no 

art. 16, II, da LC n. 154, de 1996, c/c o art. 24, do RITC-RO, com a consequente quitação, 

conforme dispõe o Parágrafo único, do preceptivo invocado do referido Regimento Interno 

desta Corte. 

 

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

Público junto a esta Corte de Contas, e submeto a esta Colenda Câmara o presente VOTO, 

para: 

I - JULGAR REGULAR, COM RESSALVAS, consoante fundamentação 

supra, as Contas do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Porto Velho-RO, relativa ao exercício financeiro de 2013, de 

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

qualidade de Diretor-Presidente, à época, com fundamento no art. 16, II, da LC n. 

154, de 1996, c/c art. 24, do RITC-RO, em razão da seguinte irregularidade: 
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I.I - De Responsabilidade do Senhor José Carlos Couri, CPF n. 193.864.436-00, á 

época, Diretor-Presidente, solidariamente com o Senhor Jeiel Canela de Oliveira, 

CPF n. 003.982.718-60, à época, Chefe da Divisão de Contabilidade do Instituto de 

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

a) Infringência ao art. 53, da Constituição Estadual, c/c o art. 5º, da IN n. 

019/TCE-RO-2006, em razão do encaminhamento intempestivo dos balancetes 

mensais em meio eletrônico – via SIGAP – dos meses de janeiro, fevereiro, 

março, abril e maio, do exercício de 2013; 

II - DAR QUITAÇÃO aos Senhores José Carlos Couri, CPF n. 193.864.436-00, á 

época, Diretor-Presidente, e Jeiel Canela de Oliveira, CPF n. 003.982.718-60, à 

época, Chefe da Divisão de Contabilidade, do Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores do Município de Porto Velho-RO, com fulcro no Parágrafo único, do 

art. 24, do RITC-RO; 

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

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

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

a) Evite reincidir nas falhas evidenciadas nos bojo do presente processo, sob pena 

de sujeitar-se ao julgamento pela irregularidade das Contas, com as 

consequências daí advindas, nos termos dos arts. 16, § 1º, e 55, VII, ambos da LC 

n. 154, de 1996; 

b) Encaminhe a esta Corte de Contas, na forma e no prazo estabelecido pelo art. 

53, da Constituição Estadual, c/c o art. 5º, da IN n. 019/TCE-RO-2006, os 

balancetes mensais do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Porto Velho-RO; 

c) Observe, com o esmero necessário, os preceitos dispostos na Lei n. 9.717, de 

1998, bem com na Resolução CMN n. 3.922, de 2010, no que concerne às 
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aplicações financeiras dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos 

Servidores do Município de Porto Velho-RO; 

IV - DAR CIÊNCIA, nos termos do art. 22, da LC n. 154, de 1996, alterada pela LC 

n. 749, de 2013: 

a) Ao atual Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 

do Município de Porto Velho-RO, ou a quem o substitua na forma da Lei, 

que o descumprimento das determinações descritas no item III, deste 

Dispositivo, constitui motivo para a aplicação de multa ao Responsável, com 

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

b) Deste Decisum, aos Senhores José Carlos Couri, CPF n. 193.864.436-00, e 

Jeiel Canela de Oliveira, CPF n. 003.982.718-60, bem como aos atuais 

Diretor-Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 

do Município de Porto Velho-RO, e Excelentíssimo Senhor Prefeito do 

Município de Porto Velho-RO, ou a quem os substituam 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; 

V - PUBLIQUE-SE na forma da Lei; 

VI – ARQUIVE-SE. 
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Em

VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA

15 de Fevereiro de 2017

WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA

PRESIDENTE

RELATOR
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