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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 

 
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.  

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 2015, 

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. 

3. PRECEDENTES desta Corte de Contas: 

Acórdão AC2-TC 01423/16, prolatado no Processo n. 

2.104/2012/TCER; Acórdão n. 80/2015-2ª CÂMARA, 

prolatado no Processo n. 1.143/2014/TCER; Acórdão n. 

094/2015-1ª CÂMARA, prolatado no Processo n. 

0949/2014/TCER. 
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ACÓRDÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da 

Prestação de Contas – Exercício de 2015 – Instituto de Previdência e Assistência dos 

Servidores do Município de Porto Velho, 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, consoante fundamentação 

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

Porto Velho-RO-IPAMPVH, relativas ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade 

do Senhor José Carlos Couri, CPF n. 193.864.436-00, Diretor-Presidente, com fundamento 

nas disposições do art. 16, I, da LC n. 154, de 1996, c/c art. 23, do RITC-RO; 

 

II - DAR QUITAÇÃO ao Senhor José Carlos Couri, CPF n. 

193.864.436-00, Diretor-Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 

do Município de Porto Velho-RO-IPAMPVH, com substrato no art. 17, da LC n. 154, de 

1996, c/c o Parágrafo único, do art. 23, do RITC-RO; 

 

III – DAR CIÊNCIA, deste Decisum, nos termos do art. 22 da 

LC n. 154, de 1996, alterada pela LC n. 749, de 2013, ao Senhor José Carlos Couri, CPF n. 

193.864.436-00, bem como ao atual Diretor-Presidente do Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho-RO-IPAMPVH, 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; 

 

IV – PUBLICAR, na forma da Lei; e 

 

V – ARQUIVAR. 

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. 

  Porto Velho, 3 de maio 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  : 1.224/2016/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 

 

RELATÓRIO 

 

1. Trata-se da Prestação de Contas anual do exercício financeiro de 2015, do 

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

IPAMPVH, 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 886 deste 

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

encaminhadas à Unidade Instrutiva, que em análise preliminar1 não identificou nenhuma 

impropriedade que comprometesse os resultados da gestão do IPAMPVH, razão por que 

pugnou para que as Contas sub examine fossem julgadas regulares, nos termos do art. 6, 

I, da LC n. 154, de 1996, c/c o art. 23, do RITC-RO, com consequente quitação ao 

responsável, consoante disciplina o Parágrafo único do art. 23, do Regimento Interno 

mencionado, procedendo-se, ao fim, ao arquivamento do feito. 

                                                           
1 Relatório Técnico, acostado, às fls. ns. 887 a 914 dos autos. 
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3. De igual modo, também, mostrou-se a propositura do Ministério Público de 

Contas, na forma que se abstrai do Parecer n. 0197/2017-GPETV, da lavra do nobre 

Procurador de Contas, Dr. Ernesto Tavares Victoria, acostado, às fls. ns. 919 a 922 do 

presente processo, do qual se abstrai o opinativo pelo julgamento regular das Contas 

prestadas por não terem sido detectadas irregularidades no bojo dos autos examinados. 

4. Os autos do processo estão conclusos no Gabinete. 

É o relatório.  

 

VOTO 

CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 

5. Com fundamento na documentação constante dos autos, em acolhimento aos 

opinativos dos órgãos instrutórios desta Corte de Contas, há que se julgar regular as 

presentes Contas, haja vista que nelas não se apurou nenhuma irregularidade que pudesse 

inquiná-las, impondo-lhe ressalvas ou, ainda,  em maior grau, o julgamento pela 

irregularidade. 

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 do quadro constante do item 2, do Relatório Técnico elaborado pela 

Unidade Instrutiva, que se vê, às fls. ns. 888 a 890 dos autos, o apontamento de não-

conformidade em relação à documentação de apresentação obrigatória, sendo o não- envio da 

relação de devedores em dívida ativa e o encaminhamento intempestivo do balancete do mês 

de dezembro de 2015, que infringiram, respectivamente, o art. 15, III, “m”, da In n. 
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13/TCER-2004 e o art. 53, da Constituição Estadual, c/c o art. 5º, da IN n. 019/TCE-RO-

2006. 

8. A Unidade Instrutiva, contudo, mitigou tais falhas – entendimento com o qual 

comungo – uma vez que não houve movimentação, no exercício em apreço, de inscritos em 

dívida ativa, bem como, por considerar que a remessa intempestiva do balancete de 

dezembro de 2015, não prejudicou a análise dos autos em comento, de forma que esses 

descompassos não serão considerados para fins de prolação de mérito das Contas prestadas. 

II – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

9. O orçamento do exercício de 2015 do Município de Porto Velho-RO, aprovado 

pela Lei Municipal n. 2.202, de 2014, estimou a receita e fixou a despesa do IPAMPVH no 

montante de R$ 107.622.270,00 (cento e sete milhões, seiscentos e vinte e dois mil, duzentos 

e setenta reais). 

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

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

R$ 1.265.500,00 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil e quinhentos reais), equivalente 

a 1,18% (um, vírgula dezoito 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. 

III – DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS 

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

11. Os demonstrativos contábeis do IPAMPVH, 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 
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12. No Balanço Orçamentário, instruído, às fls. ns. 72 a 75 dos autos examinados, 

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

diferença entre elas verificada. 

a) Receitas 

13. A receita efetivamente obtida pelo Instituto foi de R$ 120.407.144,00 (cento e 

vinte milhões, quatrocentos e sete mil, cento e quarenta e quatro reais), superior, portanto, à 

previsão inicial, o que demonstra um superávit de arrecadação de 11,88% (onze, vírgula 

oitenta e oito por cento) em relação ao montante planejado por primeiro. 

b) Despesas 

14. As despesas empenhadas alcançaram a cifra de R$ 61.114.358,84 (sessenta e um 

milhões, cento e quatorze mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), 

equivalentes a 56,79% (cinquenta e seis, vírgula setenta e nove por cento) do montante da 

autorização final da despesa, restando, por consequência, uma economia de dotação no 

exercício de 43,21% (quarenta e três, vírgula vinte e um por cento) da despesa total 

autorizada. 

15. Nesse contexto, as despesas correntes responderam por 99,75% (noventa e nove, 

vírgula setenta e cinco por cento) do montante da despesa executada, enquanto que as 

despesas de capital consumiram somente 0,25% (zero, vírgula vinte e cinco por cento) do 

quantum de despesas do período. 

16. Na análise do quantitativo total da despesa executada em relação à receita 

efetivamente realizada observa-se a utilização de 50,76% (cinquenta, vírgula setenta e seis 

por cento) da receita obtida; dessa forma, o superávit de execução orçamentária apresenta-

se no percentual de 49,24% (quarenta e nove, vírgula vinte e quatro por cento) que 

corresponde ao montante de R$ 59.292.785,16 (cinquenta e nove milhões, duzentos e noventa 

e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), superior à despesa 

executada, o que indica que para cada R$ 1,00 (um real), de gastos realizados o Instituto 

arrecadou R$ 1,97 (um real e noventa e sete centavos). 
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III.2 – Balanço Financeiro 

17. Vê-se no Balanço Financeiro encartado, às fls. n. 78 a 80 dos autos em apreço, 

que a disponibilidade de recursos financeiros do Instituto avaliado, ao final do exercício de 

2015, totalizava 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); o saldo financeiro de 2015 

aumentou em R$ 60.606.517,90 (sessenta milhões, seiscentos e seis mil, quinhentos e 

dezessete reais e noventa centavos), em relação ao valor obtido no exercício anterior. 

18. De se ver que a movimentação financeira e saldos dos Restos a Pagar, constantes 

do Balanço Financeiro, conciliam com o Demonstrativo da Dívida Flutuante, bem como com 

as informações do Balanço Patrimonial e da Relação de Restos a Pagar Processados e Não 

Processados, insertos, às fls. ns. 81 e 82, 87 e 95 a 96 do presente processo. 

III.3 – Balanço Patrimonial 

19. 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) 

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

do Balanço Patrimonial, às fls. ns. 81 e 82 dos autos que ora se examinam, é possível verificar 

que a situação financeira do Instituto em apreço é superavitária2, o que ressalta o cumprimento 

do art. 1º, § 1º, da LC n. 101, de 2000; o valor obtido alcançou a cifra de R$ 414.243.424,75 

(quatrocentos e quatorze milhões, duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro 

reais e setenta e cinco centavos). 

                                                           
2 A situação financeira é calculada pelo confronto do valor total do Ativo Financeiro – de R$ 415.452.786,16 – subtraído do valor 
total do Passivo Financeiro – de R$ 1.209.361,41 – que, in casu, resulta no superávit financeiro de R$ 414.243.424,75 
(quatrocentos e quatorze milhões, duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos). 
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21. 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$ 343,53 (trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), para honrar 

esses compromissos de curto prazo. 

b) Dívida Fundada, Dívida Flutuante e Restos a Pagar 

22. O Instituto em exame possui obrigações compostas por valores de Dívida 

Flutuante, que totalizam R$ 1.209.361,41 (um milhão, duzentos e nove mil, trezentos e 

sessenta e um reais e quarenta e um centavos), nesse valor, inclusos os Restos a Pagar no 

valor de R$ 13.358,72 (treze mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), 

e de Dívida Fundada – Provisões Matemáticas Previdenciárias3 – no montante de R$ 

339.654.555,50 (trezentos e trinta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, 

quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), que forma o quantitativo geral de 

R$ 340.863.916,91 (trezentos e quarenta milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos 

e dezesseis reais e noventa e um centavos). 

III.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais 

23. Nesse demonstrativo contábil é possível verificar as variações patrimoniais 

ativas e passivas ocorridas no período. 

a) Resultado Patrimonial 

24. Da Demonstração das Variações Patrimoniais instruída, às fls. ns. 83 a 85 dos 

autos examinados abstrai-se que no período, apurou-se um resultado patrimonial deficitário 

que alcançou o valor total de R$ 7.203.955,80 (sete milhões, duzentos e três mil, novecentos e 

cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)4. 

25. Ao absorver esse resultado patrimonial deficitário, o valor do Patrimônio 

Líquido apresentado pelo Instituto de Previdência em comento, foi reduzido para o valor de 

                                                           
3 Que representam os potenciais benefícios a serem honrados pelo Instituto de Previdência para com seus beneficiários. 
4 As Variações Ativas alcançaram o montante de R$ 902.320.974,39 ao passo que as Variações Passivas totalizaram o quantitativo 
de R$ 909.524.930,19. 
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R$ 60.259.644,28 (sessenta milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e oito centavos). 

 

III.5 – Demonstração dos fluxos de Caixa 

26. A capacidade geração de caixa e equivalentes de caixa é apresentada por 

intermédio da Demonstração dos Fluxos de Caixa – que demonstra os fluxos das operações, 

dos investimentos e dos financiamentos – permitindo aos usuários projetar cenários de fluxos 

futuros e, ainda, elaborar análise sobre possíveis modificações na capacidade de manutenção 

do regular financiamento dos serviços públicos. 

27. Nas Contas ora examinadas, conforme demonstrou a análise técnica, a geração 

líquida5 de caixa e equivalentes de caixa, elaborada pelo método direto, totalizou o valor de 

R$ 60.606.518,00 (sessenta milhões, seiscentos e seis mil, quinhentos e dezoito reais), que 

conduz a conclusão de que o Instituto realizou um bom controle em suas finanças. 

IV – DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E RESERVAS TÉCNICA E MATEMÁTICA 

28. Verifica-se que o conjunto processual das presentes Contas está contemplado 

pela Avaliação Atuarial, às fls. ns. 786 a 886, em obediência às disposições vistas no art. 1º, I, 

da Lei n. 9.717, de 1998, c/c o art. 22, da ON/MPS/SPS n. 02, de 2009. 

29. 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, 

proporcionando possíveis correções na política administrativa ou previdenciária no sentido de 

melhorá-las e adequá-las às necessidades advindas. 

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

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

                                                           
5 O fluxo das operações gerou o valor de R$ 60.749.446,40; o fluxo dos investimentos gerou R$ -142.928,40, e o fluxo dos 
financiamentos gerou valor Zero. 
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tempo venham a constituir aumento da demanda de benefícios, e por consequência, reduzam o 

patrimônio da Entidade. 

31. A provisão da Reserva Matemática do IPAMPVH, verificada no relatório de 

Avaliação Atuarial, ressalta o valor de R$ 1.604.967.812,50 (um bilhão, seiscentos e quatro 

milhões, novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). 

32. Esse montante é composto por valores de provisões de benefícios já concedidos, 

de R$ 790.961.458,55 (setecentos e noventa milhões, novecentos e sessenta e um mil, 

quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), e pelo montante de R$ 

814.006.353,95 (oitocentos e quatorze milhões, seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e 

noventa e cinco centavos), de provisões de benefícios a conceder, conforme demonstrou o 

Corpo Instrutivo, à fl. n. 910 dos autos. 

33. Esses valores ressaltam, ao fim, a considerar o valor do ativo líquido do plano 

que o Instituto possui ao final do exercício financeiro de 2015, que totaliza o montante de R$ 

339.654.555,50 (trezentos e trinta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, 

quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), uma necessidade de capitalização 

de R$ 1.228.300.691,65 (um bilhão, duzentos e vinte e oito milhões, trezentos mil, seiscentos 

e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), que configura um déficit atuarial. 

V – DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 

34. Às fls. ns. 907 e 908 dos autos, o Corpo Instrutivo faz abordagem acerca dos 

investimentos realizados pelo IPAMPVH, que são uma necessidade dos Institutos de 

Previdência, que 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. Do que apurou o Corpo Técnico, os recursos financeiros do Instituto de 

Previdência ora avaliado foram remunerados no exercício de 2015, sobre o saldo existente ao 

final de 2014, no percentual de 17,78% (dezessete, vírgula setenta e oito por cento), passando 

o valor 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), para o montante de R$ 396.654.901,00 

(trezentos e noventa e seis milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e um 

reais). 

VI – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

37. Na 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 foi constatado o cumprimento 

da legislação afeta à matéria. 

38. O Corpo Instrutivo apurou que o Instituto em apreço respeitou o limite de gastos 

administrativos, uma vez que suas despesas que totalizaram R$ 7.026.404,71 (sete milhões, 

vinte e seis mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e um centavos), alcançaram apenas 

1,22% (um, vírgula vinte e dois por cento) da base de cálculo6, mostrando-se coerente com o 

que estabelece o art. 85, da Lei n. 4.320, de 1964, c/c os arts. 6º, VIII e 9º, II, ambos da Lei n. 

9.717, de 1998, c/c o art. 15, caput, da Portaria MPS n. 402, de 2008. 

VII – DO CONTROLE INTERNO 

39. Na forma vista, às fls. ns. 911 e 912 dos autos, a Unidade Instrutiva destaca que 

as Contas anuais em exame estão compostas, também, às fls. ns. 41 a 49, pelo Relatório e 

Certificado de Auditoria; os mencionados documentos denotam a regularidade dos atos 

praticados no âmbito no exercício de 2015. 

                                                           
6 De acordo com o trabalho técnico visto, às fls. ns. 896 e 897, o valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados 
no ano de 2014, totalizou o montante de R$ 577.402.944,23 (quinhentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e dois mil, 
novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos). 
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40. Observa-se, ainda, à fl. n. 50, o Pronunciamento 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 e art. 6º, da IN n. 007/TCER-2002. 

VIII – DO MÉRITO 

41. É de se vê que em manifestação conclusiva nos autos, a Unidade Instrutiva, às 

fls. ns. 912 e 913, bem como o Ministério Público de Contas, em seu Parecer n. 0197/2017-

GPETV, de fls. ns. 918 a 922, opinaram para que as presentes Contas fossem julgadas 

regulares, com fundamento no art. 16, I, da LC n. 154, de 1996, em razão da inexistência de 

irregularidades nas Contas examinadas, devendo-se, por consectário, dar-se quitação ao 

Responsável, nos termos do art. 17, do mesmo diploma legal invocado. 

42. 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. 

43. Nesse sentido, colaciono decisões proferidas nas duas Câmaras desta Corte de 

Contas, conduzidas por essa linha de entendimento, verbis: 

PROCESSO: 02104/12– TCE-RO 

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 
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CRISPIM DE SOUZA; a Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas, YVONETE FONTINELLE DE MELO. 

(sic) (grifou-se) 

____________________________________________________________________

___________________________ 

PROCESSO Nº: 1143/2014  

INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE NOVO HORIZONTE DO OESTE - IPSNH  

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2013  

RESPONSÁVEIS: VARLEY GONÇALVES FERREIRA CPF N° 277.040.922-00 

PREFEITO MUNICIPAL NELMA APARECIDA RODRIGUES CPF N° 

408.974.512-87 SUPERINTENDENTE GILMAR DA SILVA FERREIRA CPF N° 

619.961.142-04 CONTADOR ROSÂNGELA REGINA DE OLIVEIRA CPF N° 

747.456.892-68 CONTROLADORA INTERNA  

RELATOR: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO  

ACÓRDÃO Nº 80/2015 – 2ª CÂMARA  

EMENTA: Prestação de Contas. Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Municipais de Novo Horizonte do Oeste - IPSNH. Exercício de 2013. Ausência de 

irregularidade. Julgamento Regular. Determinação. UNANIMIDADE. 

[...] 

Participaram da Sessão o Conselheiro PAULO CURI NETO (Relator); os 

Conselheiros-Substitutos DAVI DANTAS DA SILVA (em substituição ao 

Conselheiro WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA) e ERIVAN 

OLIVEIRA DA SILVA; 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 N.: 00949/14  

INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA  

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2013  

RESPONSÁVEIS: CARLOS ROBERTO RODRIGUES DIAS C.P.F N. 

227.332.486-34 PRESIDENTE VANDERLÃ PAULO DE ANDRADE C.P.F N. 

266.190.402-68 CONTADOR  

RELATOR: CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA  

ACÓRDÃO N. 094/2015 – 1ª CÂMARA  

EMENTA: Julgamento de Contas. Instituto de Previdência Municipal de Vilhena. 

Prestação de Contas. Exercício de 2013. Regular. Artigos 16, I, da Lei 

Complementar nº 154/96. Quitação Plena. Artigo 23, parágrafo único, do RI/TCE-

RO. Arquivamento. Unanimidade. 

[...] 

Participaram da Sessão os Conselheiros EDILSON DE SOUSA SILVA e 

FRANCISCO CARVALHO DA SILVA (Relator); os Conselheiros-Substitutos 

OMAR PIRES DIAS e FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA; o 

Conselheiro Presidente da Primeira Câmara BENEDITO ANTÔNIO ALVES; a 

Procuradora do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRÍCIA SALDANHA DE 

OLIVEIRA. 

(sic) (grifou-se) 

 

44. Assim, fundado na análise documental realizada no conjunto processual em 

apreço e a considerar a inexistência de irregularidades, há que se julgar regular as Contas 

anuais do exercício de 2015, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
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Município de Porto Velho-RO-IPAMPVH, de responsabilidade de seu Diretor-Presidente, 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, conforme dispõe, o art. 17, 

da LC n. 154, de 1996, c/c o Parágrafo único, do art. 23, do 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, consoante fundamentação supra, as Contas do Instituto 

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

IPAMPVH, relativas ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Senhor 

José Carlos Couri, CPF n. 193.864.436-00, Diretor-Presidente, com fundamento nas 

disposições do art. 16, I, da LC n. 154, de 1996, c/c art. 23, do RITC-RO; 

II - DAR QUITAÇÃO ao Senhor José Carlos Couri, CPF n. 193.864.436-00, 

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

Município de Porto Velho-RO-IPAMPVH, com substrato no art. 17, da LC n. 154, 

de 1996, c/c o Parágrafo único, do art. 23, do RITC-RO; 

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

1996, alterada pela LC n. 749, de 2013, ao Senhor José Carlos Couri, CPF n. 

193.864.436-00, bem como ao atual Diretor-Presidente do Instituto de Previdência 

e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho-RO-IPAMPVH, 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; 

IV - PUBLIQUE-SE na forma da Lei; 

V – ARQUIVE-SE. 
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Em

VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA

3 de Maio de 2017

WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA

PRESIDENTE

RELATOR
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