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PROCESSO  : 1.436/2015/TCER . 

SUBCATEGORIA : Prestação de Contas. 

ASSUNTO   : Prestação de Contas – Exercício de 2014. 

JURISDICIONAD

O  

: 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; 

Jeiel Canela de Oliveira – CPF n. 003.982-718-60 – Contador. 

ADVOGADO : Sem Advogados. 

RELATOR   : Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra. 

SESSÃO   : 4ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, de 27 de março de 2018. 

GRUPO   : I 

 

EMENTA: CONTAS DE GESTÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ANUAL. EXERCÍCIO DE 2014. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO 

VELHO-RO. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ESCORREITOS. 

IRREGULARIDADES FORMAIS SANADAS. JULGAMENTO 

REGULAR DAS CONTAS. QUITAÇÃO AO RESPONSÁVEL.  

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 2014, 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 Responsável, com 

amparo no art. 17, da LC n. 154, de 1996, c/c o Parágrafo único, do 

art. 23, do RITC-RO.  

PRECEDENTES desta Corte de Contas: Acórdão AC2-TC 

01423/16, prolatado no Processo n. 2.104/2012/TCER; Acórdão AC2-

TC 00325/17, prolatado no Processo n. 1.224/2016/TCER.  

 

ACÓRDÃO  

 

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

do exercício financeiro de 2014, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 

de Porto Velho-RO-IPAM, como tudo dos autos consta. 
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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, consoante fundamentação infra, as Contas do 

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

relativas ao exercício financeiro de 2014, 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. 100/2015/GCWCSC (ID n. 225057), do Senhor Jeiel Canela de 

Oliveira, CPF n. 003.982-718-60, Contador do IPAM, em razão de que as impropriedades que 

inicialmente lhe foram atribuídas restaram sanadas; 

III - EXORTAR ao atual Diretor-Presidente do Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho-RO, para que adote medidas visando à 

atualização anual do registro da Reserva Matemática em consonância com o estudo de avaliação 

atuarial anual, conforme previsto no art. 1º, da Lei Federal n. 9.717, de 1998 c/c o inciso I, do art. 2º, 

da Portaria MPAS n. 4.992, 1999, assim como da necessidade de adoção das medidas sugeridas pelo 

atuário, hábeis a garantir os direitos previdenciários dos servidores do Município; 

IV – 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 e Jeiel 

Canela de Oliveira, CPF n. 003.982-718-60, ao atual Diretor-Presidente do Instituto de Previdência 

e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho-RO-IPAM, e ao 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; 
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VI – ARQUIVE-SE. 

 

Participaram do julgamento o Conselheiro WILBER CARLOS DOS SANTOS 

COIMBRA (Relator); os Conselheiros-Substitutos OMAR PIRES DIAS (em substituição regimental 

ao Conselheiro BENEDITO ANTONIO ALVES) e FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA; o 

Conselheiro Presidente da Sessão VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA; o Procurador do Ministério 

Público de Contas, ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. 

  

 Porto Velho, terça-feira, 27 de março de 2018. 

 

            Assinado eletronicamente                                                             Assinado eletronicamente 

WILBER CARLOS DOS S. COIMBRA                                        VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 

               Conselheiro Relator                                                               Conselheiro Presidente da Sessão 

                                                                                                             Primeira Câmara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO N . : 1.436/2015/TCER . 

SUBCATEGORIA : Prestação de Contas. 

ASSUNTO   : Prestação de Contas – Exercício de 2014. 

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; 
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Jeiel Canela de Oliveira – CPF n. 003.982-718-60 – Contador. 

ADVOGADO : Sem Advogados. 

RELATOR   : Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra. 

SESSÃO   : 4ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, de 27 de março de 2018. 

GRUPO   : I 

 

 

RELATÓRIO 

 
1. Trata-se da Prestação de Contas anual do exercício financeiro de 2014, 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, 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. 2 a 632 deste 

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

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

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 do Documento n. 13633/15 (ID n. 

236623) anexado nos presentes autos.  

                                                           
1 A documentação das Contas anuais consta dos IDs. ns. 175876, 175878, 175880, 175881, 175883 e 175884. 
2 Relatório Técnico (ID n. 223947) acostado, às fls. ns. 633 a 655 dos autos. 
3 Os Senhores José Carlos Couri, Diretor Presidente, e Jeiel Canela de Oliveira, Contador, mediante o Despacho de Definição de 
Responsabilidade n. 100/2015/GCWCSC (ID n. 225057), acostado, às fls. ns. 657 a 661 dos autos. 
4 Mandados de Audiência n. 497/2015/D2ªC-SPJ, e n. 498/2015/D2ªC-SPJ (ID n. 223225), às fls. ns. 663 e 664 dos autos. 
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3. Da análise técnica realizada sobre a documentação de defesa (ID n. 400768), 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; nesse mesmo sentido, caminhou o Ministério Público de 

Contas, via Parecer n. 0084/2018-GPGMPC (ID n. 579182), da lavra da nobre Procuradora-Geral, 

Dra. Yvonete Fontinelle de Melo, que assentiu com os argumentos técnicos e pugnou pela 

regularidade das Contas. 

4. Os autos do processo estão conclusos no Gabinete. 

É o relatório. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

5. 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. 

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

principais pontos de cotejo aferidos nas Contas, deve-se avaliar de forma panorâmica, com base 

na documentação constante dos autos, a gestão do Instituto no exercício em apreço. 

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

7. Abstrai-se dos quadros constantes dos itens 3 e 3.1, do Relatório Técnico inicial (ID 

n. 223947) 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. 
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II – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

8. O orçamento do exercício de 2014 do Município de Porto Velho-RO, aprovado pela Lei 

Municipal n. 2.116, de 2013, estimou a receita e fixou a despesa do IPAM no montante de R$ 

93.788.200,00 (noventa e três milhões, setecentos e oitenta e oito mil e duzentos reais). 

9. 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$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), equivalente a 0,40% (zero, vírgula quarenta 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. 

III – DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

10. 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). 

III.1 – Balanço Orçamentário 

11. No Balanço Orçamentário, instruído, à fl. n. 71 (ID n. 175876) dos autos examinados, 

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

diferença entre elas verificada. 

a) Receitas 

12. A receita efetivamente obtida pelo IPAM totalizou R$ 99.898.674,53 (noventa e 

nove milhões, oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e 

três centavos), superior, portanto, à previsão inicial, o que demonstra um superávit de 

arrecadação de R$ 6.110.474,53 (seis milhões, cento e dez mil, quatrocentos e setenta e quatro 
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reais e cinquenta e três centavos), que corresponde a 6,52% (seis, vírgula cinquenta e dois por 

cento), do montante planejado por primeiro. 

b) Despesas 

13. As despesas empenhadas alcançaram a cifra de R$ 52.065.651,17 (cinquenta e dois 

milhões, sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos), 

equivalentes a 55,51% (cinquenta e cinco, vírgula cinquenta e um por cento) do montante da 

autorização final da despesa, restando, por consequência, uma economia de dotação de R$ 

41.722.548,83 (quarenta e um milhões, setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e 

oito reais e oitenta e três centavos), correspondente a 44,49% (quarenta e quatro, vírgula 

quarenta e nove por cento) da despesa total autorizada. 

14. Nesse contexto, as despesas correntes responderam por 99,47% (noventa e nove, 

vírgula quarenta e sete por cento) do montante da despesa executada, enquanto que as despesas 

de capital consumiram somente 0,53% (zero, vírgula cinquenta e três por cento) do quantum de 

despesas do período. 

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

realizada, observa-se a utilização de 52,12% (cinquenta e dois, vírgula doze por cento) da 

receita obtida; dessa forma, o superávit de execução orçamentária apresenta-se no percentual 

de 47,88% (quarenta e sete, vírgula oitenta e oito por cento) que corresponde ao montante de 

R$ 47.833.023,36 (quarenta e sete milhões, oitocentos e trinta e três mil, vinte e três reais e 

trinta e seis centavos), superior à despesa executada, o que indica que para cada R$ 1,00 (um 

real) de gastos realizados o Instituto arrecadou R$ 1,92 (um real e noventa e dois centavos). 

16. Dessa forma, resta observado pelo IPAM o princípio do equilíbrio das contas 

públicas assentado no § 1º, do art. 1, da LC n. 101, de 2000. 

III.2 – Balanço Financeiro 
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17. Vê-se no Balanço Financeiro encartado, às fls. n. 74 e 75 dos autos em apreço, que a 

disponibilidade de recursos financeiros do IPAM, ao final do exercício de 2014, totalizava R$ 

336.850.518,38 (trezentos e trinta e seis milhões, oitocentos e cinquenta mil, quinhentos e 

dezoito reais e trinta e oito centavos). 

18. Na análise dos valores de Restos a Pagar Processados, o Corpo Instrutivo detectou 

divergência entre o valor lançado no Balanço Financeiro e aquele visto no Demonstrativo da 

Dívida Flutuante, visto, à fl. n. 74, do ID n. 175876, razão pela qual os Jurisdicionados foram 

chamados a explicar a falha contábil caracterizada como infringente aos arts. 85, 89 e 92 da Lei n. 

4.320, de 1964. 

19. A celeuma restou esclarecida pela defesa trazida, às fls. ns. 672 a 674, do ID n. 

236623, nela os Jurisdicionados reconheceram terem realizado procedimentos incorretos na 

inscrição e baixa de valores de Restos a Pagar; e no intento de sanar a imperfeição, elaboraram e 

remeteram a esta Corte de Contas novo Demonstrativo da Dívida Flutuante que consta das fls. ns. 

721 e 722 do ID n. 236623, regularizando a situação outrora incorreta, de forma que a elisão do 

apontamento se mostra imperativa. 

III.3 – Balanço Patrimonial 

20. 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) 

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

Balanço Patrimonial, às fls. ns. 76 e 77 do ID n. 175876, é possível verificar que a situação 
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financeira do Instituto em exame é superavitária5, o que ressalta o cumprimento do art. 1º, § 1º, 

da LC n. 101, de 2000; o valor apurado alcançou a cifra de R$ 336.291.259,64 (trezentos e trinta 

e seis milhões, duzentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e 

quatro centavos). 

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

em uma análise ampla, para cada R$ 1,00 (um real) de obrigações assumidas, o Instituto dispõe 

de R$ 376,18 (trezentos e setenta e seis reais e dezoito centavos), para honrar esses 

compromissos de curto prazo. 

b) Bens Móveis e Bens Imóveis 

23. A análise do Corpo Técnico acerca dos Bens Móveis e Bens Imóveis do IPAM, 

ressaltou sua regularidade, totalizando um montante no Ativo Imobilizado, já considerando o 

valor da depreciação dos bens, de R$ 2.888.681,49 (dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, 

seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), que assenta a coerência entre os 

valores dos inventários que constam dos autos e o valor visto no Balanço Patrimonial. 

c) Dívida Fundada, Dívida Flutuante e Restos a Pagar 

24. O Corpo Técnico aferiu as informações relativas às obrigações de curto e de longo 

prazo do Instituto e conclui pelo acerto dos valores apresentados. 

25. Desse exame restou constatado que o IPAM possui obrigações compostas por 

valores de Dívida Flutuante, que totalizam R$ 896.345,97 (oitocentos e noventa e seis mil, 

trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), nesse valor, inclusos os Restos a 

Pagar de R$ 54.397,40 (cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta 

centavos), e de Dívida Fundada – Provisões Matemáticas Previdenciárias6 – no montante de R$ 

                                                           
5 A situação financeira é calculada pelo confronto do valor total do Ativo Financeiro – de R$ 337.187.605,61 – subtraído do valor total do 
Passivo Financeiro – de R$ 896.345,97 – que, in casu, resulta no superávit financeiro de R$ 336.291.259,64 (trezentos e trinta e seis milhões, 
duzentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). 
6 Que representam os potenciais benefícios a serem honrados pelo Instituto de Previdência para com seus beneficiários. 
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271.698.303,25 (duzentos e setenta e um milhões, seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e 

três reais e vinte e cinco centavos). 

III.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais 

26. Nesse demonstrativo contábil é possível verificar as variações patrimoniais ativas e 

passivas ocorridas no período. 

a) Resultado Patrimonial 

27. Da Demonstração das Variações Patrimoniais instruída, à fl. n. 78 do ID n. 175876, 

abstrai-se que no período, o IPAM apurou um resultado patrimonial superavitário que 

alcançou o valor total de R$ 49.977.304,40 (quarenta e nove milhões, novecentos e setenta e 

sete mil, trezentos e quatro reais e quarenta centavos)7. 

28. Ao absorver esse resultado patrimonial superavitário, o valor do Patrimônio Líquido 

apresentado pelo Instituto de Previdência em exame, foi aumentado para o valor de R$ 

67.574.094,79 (sessenta e sete milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, noventa e quatro 

reais e setenta e nove centavos). 

IV – DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E RESERVAS TÉCNICA E MATEMÁTICA 

29. A Avaliação Atuarial do IPAM consta encartada, às fls. ns. 515 a 632, do ID n. 

223947, restando concluir pelo atendimento às disposições vistas no art. 1º, I, da Lei n. 9.717, de 

1998, c/c o art. 8º e 9º, da Portaria MPS n. 402, de 2008. 

30. De se dizer que a avalição atuarial consiste em cálculos matemáticos e estatísticos 

que tem por objetivo propiciar uma visão panorâmica da realidade do Instituto, no sentido de 

aferir o equilíbrio econômico e financeiro frente aos planos previdenciários futuros, 

                                                           
7 As Variações Ativas alcançaram o montante de R$ 950.269.831,02 ao passo que as Variações Passivas totalizaram o quantitativo de R$ 
900.292.526,62. 

Documento eletrônico assinado por VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA em 10/04/2018 15:17.
Documento ID=591977   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 00226/18 referente ao processo 01436/15  

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

11 de 17 

Proc.: 01436/15 

Fls.:__________ 

proporcionando possíveis correções na política administrativa ou previdenciária, no sentido de 

melhorá-las e adequá-las às necessidades advindas. 

31. Quanto à Reserva Técnica, essa tem caráter eminentemente contingente, e fita 

garantir a saúde financeira do Instituto frente a fatos imprevisíveis que ao longo do tempo 

venham a constituir aumento da demanda de benefícios, e por consequência, reduzam o 

patrimônio da Entidade. 

32. Os registros contábeis relacionados à situação atuarial do IPAM, ressaltam um 

passivo do Instituto no montante de R$ 271.698.303,25 (duzentos e setenta e um milhões, 

seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e três reais e vinte e cinco centavos), consoante se 

abstrai do Balanço Patrimonial. 

33. O Ministério Público de Contas, em sua manifestação regimental, ressaltou a 

necessidade de atualização anual do registro da reserva matemática em consonância com o 

estudo de avaliação atuarial anual, nos termos da Lei, bem como a adoção pelo Responsável do 

Instituto sub examine, das medidas sugeridas pelo atuário, hábeis a garantir os direitos 

previdenciários dos servidores Municipais, devendo-se exortar o atual gestor do IPAM para essa 

providências, opinião que acolho, por entender como medida salutar de gerenciamento. 

V – DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 

34. Às fls. ns. 651 a 653 do Relatório Técnico (ID n. 223947), o Corpo Instrutivo faz 

abordagem acerca dos investimentos realizados pelo IPAM que são uma necessidade dos 

Institutos de Previdência, os quais precisam buscar alternativas para remunerar seus recursos 

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

35. Ao analisar o resultado das aplicações, o Corpo Técnico concluiu que, de modo geral, 

foram positivas, a considerar os critérios de rentabilidade, solvência, liquidez e transparência 

dos investimentos, que ressalta o controle e o monitoramento do Instituto com vistas a obter 

maior rentabilidade sem descuidar da segurança. 
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36. Ocorre, contudo, que foi detectado pelos Técnicos desta Corte uma divergência que 

totaliza R$ 52.195.376,71 (cinquenta e dois milhões, cento e noventa e cinco mil, trezentos e 

setenta e seis reais e setenta e um centavos), entre o quantum dos investimentos demonstrados 

no Balanço Patrimonial, de R$ 336.765.604,21 (trezentos e trinta e seis milhões, setecentos e 

sessenta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e vinte e um centavos), e o saldo apurado por 

intermédio dos extratos e conciliações bancárias, de R$ 284.570.227,50 (duzentos e oitenta e 

quatro milhões, quinhentos e setenta mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). 

37. Nessa condição o IPAM incorreu em afronta às regras contidas na Resolução n. 

3.922, de 2010, do BACEN, em razão da apresentação incorreta de seus investimentos, motivo 

pelo qual os Senhores José Carlos Couri e Jeiel Canela de Oliveira, na condição de Diretor-

Presidente e Contador, respectivamente, foram chamados aos autos para apresentarem os 

argumentos defensivos que justificassem o equívoco. 

38. Ante os argumentos defensivos vistos, às fls. ns. 670 a 672, do ID n. 236623, os 

Defendentes conseguiram esclarecer a razão da divergência, o que fez com que o Corpo Técnico 

entendesse pela exclusão da infringência apontada, posicionamento que acolho pelos 

fundamentos delineados, às fls. ns. 732 e 734, do ID n. 400768. 

VI – DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

39. Outro ponto considerado divergente pela Instrução Técnica diz respeito à taxa de 

administração do IPAM. 

40. A abordagem técnica preliminar vista, às fls. ns. 639 a 642, do ID n. 223947, apontou 

o descumprimento das disposições contidas no inciso II, do art. 9º, da Lei n. 9.717, de 1998, c/c o 

art. 14 e § 5º, do art. 17, da Portaria n. 4.992, de 1999, alterada pelo art. 1º, da Portaria n. 1.317, 

de 2003, c/c o art. 15, da Portaria MPS n. 402, de 2008, em razão da ausência de dados 

suficientes para a análise do cumprimento dos limites de gastos relacionados à taxa de 

administração. 
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41. É que o Corpo Técnico constatou divergências entre o gasto administrativo total do 

IPAM apresentado no Relatório de Atividades (fls. ns. 6 a 34 do ID n. 175876) e aqueles lançados 

no relatório das despesas (Anexo 2, da Lei n. 4.320, de 1964), encartado, à fl. n. 54, do ID n. 

175876, informação essa que não pôde ser confrontada com os dados oficiais do Ministério da 

Previdência Social dado ao fato de que o IPAM não encaminhou àquele Ministério o 

Demonstrativo Previdenciário do exercício de 2014. 

42. A defesa dos Agentes (fls. ns. 674 a 677, do ID n. 236623) reconheceu equívocos na 

informação do valor do mês de junho de 2013, em que se apurou uma divergência de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), contudo, ao acertar essa informação o montante dos gastos 

administrativos do IPAM teria se mantido em R$ 5.931.710,91 (cinco milhões, novecentos e 

trinta e um mil, setecentos e dez reais e noventa e um centavos), que equivale a 1,23% (um, 

vírgula vinte e três por cento), das remunerações e benefícios pagos aos segurados8, mantendo-

se abaixo do limite máximo de 2% (dois por cento). 

43. Os Jurisdicionados, também, apresentaram argumentos quanto à classificação dos 

gastos com sentenças judiciais, indenizações e restituições, que não entram no cômputo dos 

recursos de custeio das atividades administrativas, conforme disposições vistas na Portaria n. 

42/STN, de 1999 e da Lei n. 4.320, de 1964, visando a responder à anotação técnica desta Corte 

que pontuou como incorreta a não-inclusão dos gastos no valor de R$ 74.745,69 (setenta e 

quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), no cálculo do total 

das despesas administrativas do IPAM. 

44. Ao aferir, nas minúcias, os argumentos apresentados na defesa, o Corpo Instrutivo 

constatou sua veracidade e pugnou pela elisão do apontamento outrora lançado, posicionamento 

que acolho pelos seus próprios fundamentos, a considerar que o contexto mostrado realça a 

obediência do Instituto examinado, às regras do 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, que fixa em, no máximo, 2% (dois 

por cento) o limite de gastos administrativos dos Institutos de Previdência.  
                                                           
8 Cujo valor totalizou R$ 481.876.616,87; 
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VII – DO CONTROLE INTERNO 

45. Na forma vista, à fl. n. 653, do ID n. 223947, a Unidade Instrutiva destaca que as 

Contas anuais em apreço estão compostas pelo Relatório e Certificado de Auditoria (fls. ns. 39 a 

49, do ID n. 175876), consoante dispõe o art. 9º, III e IV, da LC n. 154, de 1996; os mencionados 

documentos denotam a regularidade dos atos praticados no âmbito do IPAM no exercício de 

2014. 

46. À fl. n. 49, do ID 175876, consta Declaração da Autoridade Superior, o Diretor-

Presidente do Instituto, atestando 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 

47. A manifestação conclusiva da Unidade Instrutiva (fl. n. 654, do ID n. 223947) bem 

como o opinativo do Ministério Público de Contas, em seu Parecer n. 0084/2018-GPGMPC (fls. 

ns. 745 a 752, do ID n. 579182), assentam que as presentes Contas sejam 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 irregularidade, e, também, aliado ao fato de que as peças contábeis 

guardam conformidade com os preceitos da Contabilidade Pública, expressando os resultados da 

gestão orçamentária financeira e patrimonial do Instituto. 

48. 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. 

49. Nesse sentido, ad argumentandum tantum, colaciono decisões desta Corte, 

conduzidas por essa linha de entendimento, verbis: 

PROCESSO: 02104/12– TCE-RO 
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SUBCATEGORIA: Prestação de Contas 
ASSUNTO: Prestação de Contas – Exercício de 2011 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência de Porto Velho 
RESPONSÁVEIS: João Herbety Peixoto dos Reis - CPF n. 493.404.252-00 
RELATOR: WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
GRUPO: I 
SESSÃO: N. 17, de 14 de setembro de 2016. 
Acórdão AC2-TC 01423/16 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO. EXERCÍCIO DE 2011. JULGAMENTO 
PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS NOS TERMOS DO ART. 16, I, DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 154 DE 1996.  ARQUIVAMENTO. 
[...] 
Participaram do julgamento os Conselheiros PAULO CURI NETO e WILBER CARLOS DOS 
SANTOS COIMBRA (Relator); o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA; o 
Presidente da 2ª Câmara, Conselheiro VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA; a Procuradora do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, YVONETE FONTINELLE DE MELO. 
(sic) (grifou-se) 
___________________________________________________________________________________________ 
PROCESSO : 1.224/2016/TCER . 
SUBCATEGORIA : Prestação de Contas. 
ASSUNTO : Prestação de Contas – Exercício de 2015. 
JURISDICIONADO : Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 
Porto Velho-RO-IPAMPVH. 
RESPONSÁVEL : José Carlos Couri – CPF n. 193.864.436-00 – Diretor-Presidente. 
RELATOR : Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra. 
SESSÃO : 7ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, de 3 de maio de 2017. 
GRUPO : I 
Acórdão AC2-TC 00325/17 referente ao processo 01224/16 
EMENTA: CONTAS DE GESTÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE 2015. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 
PORTO VELHO-RO. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ESCORREITOS. INEXISTÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. JULGAMENTO REGULAR DAS CONTAS. QUITAÇÃO AO 
RESPONSÁVEL. 
[...] 
Participaram do julgamento WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA (Relator), PAULO 
CURI NETO, Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, o Conselheiro 
Presidente da Segunda Câmara VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, a Procuradora do 
Ministério Público de Contas ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 
(sic) (grifou-se). 
___________________________________________________________________________________________ 
 

50. Assim, fundado na análise documental realizada no conjunto processual em apreço e 

a considerar o saneamento das irregularidades, há que se julgar regular as Contas anuais do 

exercício de 2014, 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. 
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23, do RITC-RO, com a consequente quitação, 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: 

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 2014, 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. 100/2015/GCWCSC (ID n. 225057), do Senhor Jeiel Canela de Oliveira, 

CPF n. 003.982-718-60, Contador do IPAM, em razão de que as impropriedades que inicialmente 

lhe foram atribuídas restaram sanadas; 

III - EXORTAR, ao atual Diretor-Presidente do Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores do Município de Porto Velho-RO, para que adote medidas visando à atualização 

anual do registro da Reserva Matemática em consonância com o estudo de avaliação atuarial 

anual, conforme previsto no art. 1º, da Lei Federal n. 9.717, de 1998 c/c o inciso I, do art. 2º, da 

Portaria MPAS n. 4.992, 1999, assim como da necessidade de adoção das medidas sugeridas pelo 

atuário, hábeis a garantir os direitos previdenciários dos servidores do Município; 

IV - 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 e Jeiel 

Canela de Oliveira, CPF n. 003.982-718-60, ao atual Diretor-Presidente do Instituto de 

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

27 de Março de 2018

WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA

PRESIDENTE

RELATOR
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