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SÍNTESE DO APURADO

Aspectos quantitativos

Resultado Orçamentário:    R$ 63.491.072,21 44,38% (superávit)

Resultado Financeiro: R$ 353.108.353,87 (positivo)

Resultado Econômico: R$ 34.716.718,12 (positivo)

Saldo Patrimonial: R$ 75.641.947,96 (positivo)

Despesas Administrativas: R$ 2.969.036,39 (1,06%) (regular)

Rentabilidade dos Investimentos no exercício: R$ 55.758.295,62 (14,74%)

Rentabilidade real

Rentabilidade nominal: 19,69%

IPCA: 4,31%

Saldo de Investimentos:  R$ 353.093.300,49

Resultado Atuarial: R$ 3.639.199.114,89 (déficit) – Plano Financeiro

R$ 222.331.542,5 (superávit) – Plano
Previdenciário

 

Aspectos qualitativos:

Regularidade na formação/investidura dos grupos
colegiados de gestão (conselhos, comitês) Sim

Atendimento às proposições do técnico atuário Sim

Certificado de Regularidade Previdenciária Sim

Diluição de risco de carteira cfme CMN Sim

Despesas Administrativas nos limites legais Sim

Atendimento à Lei de Licitações Sim

Mapa de Precatórios Prejudicado

Atendimento à Lei de Transparência Prejudicado

Atendimento às recomendações da Corte Prejudicado
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EMENTA: BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO. REGULARIDADE
RECOMENDAÇÃO. ADEQUADA APROPRIAÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS EM
SEUS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL (ARTS. 83 A 89 DA LEI FEDERAL 4.320/64).

RELATÓRIO

Cuidam estes autos das contas apresentadas pelo Sistema de Previdência Municipal de Presidente
Prudente - PRUDENPREV, de 2019, em face do inciso III, artigo 2º, da Lei Complementar nº 709/93.

A Autarquia foi criada pela Lei Complementar Municipal nº 106, de 5 de novembro de 2001, com as
alterações introduzidas pelas Leis Complementares Municipais nºs 120, de 2 de dezembro de 2002; 135, de 7 de maio
de 2004; 141, de 27 de outubro de 2005; 147, de 9 de junho de 2006; 181, de 11 de abril de 2011; 203, de 21 de
dezembro de 2015 e; 204, de 31 de maio de 2016.

Responsável pela instrução da matéria, a UR-04, elaborou circunstanciado relatório (evento 09), cujas
conclusões trouxeram os apontamentos abaixo sintetizados:

 

A.2.1 – CONSELHO FISCAL

- A legislação local não traz exigências quanto ao nível de escolaridade ou experiência profissional para
ser eleito membro do Conselho.

 

A.2.3 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

- O Superintendente não possui certificação na área de gestão de investimentos.

 

B.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

- Divergência da base de cálculo das despesas administrativas informada pela Origem e aquela
consignada no DRAA-2018;

 

B.2.4 - PRECATÓRIOS

- os Mapas Orçamentários de Precatórios de 2019 e 2020 não foram registrados no Balanço Patrimonial
do Órgão, tampouco o saldo financeiro existente na conta para pagamento de precatórios junto à Depre do TJ/SP.

 

D.5 – ATUÁRIO

- Crescimento do déficit técnico atuarial da Conta Financeira em 2019.

 

 

As conclusões da diligente equipe de fiscalização motivaram a notificação à Origem e aos responsáveis,
ofertando-lhe o prazo de 15 dias para que apresentassem as alegações que julgassem oportunas, consoante despacho
publicado no DOE de 14/10/2020 (evento 19).

Compareceu aos autos o PRUDENPREV (evento 42) e apresentou as suas justificativas aos
apontamentos.

Informou que os requisitos para a composição do Conselho Fiscal constam da lei instituidora da entidade
autárquica (LCM 106/2001 com alteração introduzida pela LCM 120/2002) como também no Regimento Interno do
Conselho Fiscal (Decreto Municipal n. 15.432/2002). Ambos observam os ditames da Lei Federal n. 9.717/98.

Reconheceu as alterações trazidas pela Lei Federal n. 13.846/2019, que introduziu mudanças na Lei
Federal n. 9.717/98.

Sustentou que a Portaria n. 9.907/2020, que regulamentou as inovações trazidas pela lei citada, não
exigiu a formação superior nem tampouco experiência mínima para os membros dos Conselhos deliberativo e fiscal.

Escorou tal entendimento também no disposto no parágrafo único do artigo 8º-B, que apenas exige, a

título de requisitos mínimos, o disposto nos incisos I e II [02].

Defendeu que a disposição contida na Resolução n. 3.922 seria aplicável somente aos membros do
Comitê de Investimentos.



Arrazoou que a Portaria 9.9907, de 14/04/20, outorgou prazo para que se comprovassem os requisitos
mínimos aos gestores e aos membros dos Conselhos. Neste último caso, se restringiria apenas à apresentação de
antecedentes e certificação, sendo desnecessária a exigência de formação superior e experiência.

A novel legislação também estabeleceu que as certificações seriam exigidas nos prazos estabelecidos a
partir de 1º de janeiro de 2021. Assim, sua aplicabilidade somente poderia ser cobrada a partir de 1º de janeiro de
2022.

Salientou que, apesar do disposto anteriormente, os membros titulares do Conselho Fiscal são detentores
de nível superior completo e que, caso se entenda de outra forma, a entidade não medirá esforços para providenciar a
inclusão dos requisitos na adequação legislativa de seus conselhos.

Alegou que a legislação permite que o RPPS possua um gestor específico para administrar os recursos,
desde que possua a certificação profissional de investimentos. Entretanto não especifica diretamente que o gestor do
Regime tenha que possuir uma Certificação Profissional do Investimento.

Dispôs as previsões da Lei Municipal n. 7.879/2012, que define a estruturação do Comitê de
Investimentos:

“Art. 2º O Comitê de Investimentos da Prudenprev tem por objetivo deliberar, juntamente com a Diretoria Executiva, as
decisões relacionadas à gestão dos ativos da entidade previdenciária, observadas a segurança, rentabilidade,
solvência e liquidez dos investimentos a serem realizados, de acordo com a legislação vigente e a Política de
Investimentos.
Art. 3º O Comitê de Investimentos é composto por 05 (cinco) membros, sendo 03 (três) titulares e 02 (dois) suplentes.
§ 1º O Comitê será formado pelos seguintes membros titulares, sob a coordenação do primeiro:
I – Diretor Administrativo/Financeiro;
II – representante do Governo Municipal;
III – representante do Conselho Municipal de Previdência”.

 

Assentou que todos os membros do referido Comitê – titulares e suplentes – possuem a devida
certificação.

Embora o responsável pelo Prudenprev seja responsável pela movimentação dos recursos financeiros do
Instituto, em conjunto com o Gerente Administrativo/Financeiro, o controle de tais recursos é responsabilidade do
último, consoante previsto em lei. Assim, o gestor do RPPS não cumularia as funções de gestor de recursos.

Gizou que tanto a Portaria MPS n. 519/2011 com a Lei Complementar n. 203/2015 exigem apenas do
responsável pelo controle dos recursos financeiros a obrigação de possuir certificação profissional, tornando-a
facultativa ao gestor do RPPS.

Assim, até a edição da Portaria n. 9.907, de 14/04/20, inexistia obrigação legal que obrigasse ao
responsável pelo órgão previdenciária a necessária certificação para atuar em carteira de aplicações. Ademais, a
citada Portaria exigiria habilitação e certificação técnica ao dirigente responsável da unidade gestora, mas apenas o
gestor de recursos financeiros deverá ser específica e diferenciada.

Por fim, não compete ao Superintendente, no exercício de suas atribuições, a participação direta no
Comitê de Investimentos. Segundo a regra vigente no município, a sua coordenação, pela capacidade técnica, é
atribuição do gestor financeiro da autarquia, circunstância já reconhecida nos autos do TC-2303/989/17.

Rebateu a crítica relacionada à base de cálculo utilizada para as despesas administrativas. Informou que,
na metodologia utilizada pelo atuário, constante da DRAA-2018, o expert levou em conta uma postura mais
conservadora – exposta em seu laudo – e que se utilizou apenas do total da remuneração dos servidores ativos. Por
outro lado, a autarquia integrou nesta base de cálculo também o total das remunerações dos inativos, consoante
autorizado pelo artigo 14 da Portaria MPS n. 402/08. Daí a divergência suscitada pela Fiscalização.

Ponderou que a instituição fez constar no orçamento de 2020 dotação orçamentária suficiente para
suportar as despesas com o pagamento de sentenças judiciais. Concluiu, assim, inexistir qualquer violação ao
princípio da evidenciação contábil.

Reconheceu as divergências existentes nas informações prestadas, no mês de agosto ao sistema
Audesp, correlacionadas aos resgates realizados e aos rendimentos obtidos no período, ocasionando uma diferença
de R$ 154.250,52. Anunciou medidas corretivas.

Expôs acerca da sistemática adotada no município que disciplinou a segregação de massas, cabendo
aos entes patrocinadores a transferência financeira de recursos para a cobertura de eventual déficit massa financeira.

Informou já ter sido encaminhado projeto de lei visando o aumento da alíquota de contribuição
previdenciária dos servidores e pensionistas, majorando-a para 14%. Aguarda-se a aprovação pelo Legislativo local.



Encaminhados os autos com vistas ao Ministério Público de Contas, o processo não foi selecionado para
análise específica (evento 30), nos termos do Ato Normativo nº 006/2014-PGC, publicado no DOE de 08.02.2014.

As contas pretéritas do Sistema de Previdência Municipal de Presidente Prudente - PRUDENPREV
 tiveram/estão tendo o seguinte trâmite nesta Corte:

Ano TC nº Resultado Data da publicação no DOE Dat

2018 2631/989/18 EM TRÂMITE -

2017 2303/989/17 REGULAR 27/02/2019

2016 1506/989/16 REGULAR COM RESSALVA 01/02/2019

2015 5042/989/15 REGULAR COM RESSALVA 31/05/2019

 

É a síntese necessária.

 

DECISÃO

Em análise, as contas do exercício de 2019 do Sistema de Previdência Municipal de Presidente Prudente
- PRUDENPREV, apresentadas em face do inciso III, artigo 2º, da Lei Complementar nº 709/93.

Sob a perspectiva econômico-financeira, o RPPS obteve um resultado favorável de R$ 63.49 milhões,
equivalente a 44,38% das receitas do período.

O seu resultado financeiro de R$ 274.45 milhões em 31/12/18 experimentou um incremento para R$
353.09 milhões em 31/12/19.

As reservas técnicas obtiveram um bom resultado com as aplicações financeiras no exercício em exame.
Lograram rentabilidade real de 14,74%. Em termos absolutos a rentabilidade foi de R$ 55.75 milhões.

As despesas administrativas situaram-se abaixo dos patamares legais definidos pela Lei Federal nº
9.717/98.

O RPPS era detentor do seu Certificado de Regularidade Previdenciária.

A Fiscalização atestou que as atividades desenvolvidas no exercício foram compatíveis com os objetivos
legais da Entidade.

No tema relacionado ao reconhecimento dos débitos judiciais não há como acolher os argumentos
trazidos pela defesa. A simples previsão orçamentária de recursos suficientes para a quitação dos débitos desta
natureza não implica em reconhecimento contábil do quantum debeatur.

Some-se a isso que a adequada apropriação contábil dos passivos existentes impacta o cálculo do
resultado atuarial.

Conquanto os valores não contabilizados não sejam tão relevantes diante da reserva financeira existente
na Autarquia – no exercício em exame corresponderam a 0,13% - RECOMENDO que o PRUDENPREV, doravante,
realize os devidos lançamentos em seus demonstrativos contábeis, em homenagem ao princípio da evidenciação
contábil (arts. 83 a 89 da Lei Federal n. 4.320/64).

Há notícias de encaminhamento de projeto de lei, ainda pendente de aprovação pela Câmara Municipal,
objetivando à majoração da alíquota de contribuição dos servidores ativos e dos pensionistas para 14%, conforme
proposto pelo expert atuário. Não se carreou, entretanto, aos autos nenhum elemento probatório neste sentido. Assim,
determino à Fiscalização que verifique em inspeção futura a real implementação dos fatos noticiados, dando notícias
aos futuros relatores das contas da autarquia previdenciária.

Acolho os argumentos esposados quanto à composição dos órgãos fracionários trazidos pela defesa.

A Portaria SPS 9.907, de 14/04/20, previu no § 1º do art. 4º, quatro tipos de certificação: a dirigida aos
dirigentes da unidade gestora do RPPS (inc. I); aos membros do conselho deliberativo (inc. II); a relacionada aos
membros do conselho fiscal (inc. III); e, por fim, aos responsáveis pela gestão dos recursos e membros do comitê de
investimentos (inc. IV).

O § 2º, a seguir, remeteu, entretanto, à Comissão de Credenciamento e Avaliação do Pró-Gestão RPPS
os conteúdos mínimos dos temas previstos para cada tipo de certificação, levando em conta os requisitos técnicos



necessários ao exercício da função correspondente e, se for o caso, a sua graduação em níveis, a saber: básico,
intermediário e avançado.

Em pesquisa realizada pela minha assessoria ao sítio eletrônico da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho, constatou-se estarem em trâmite os procedimentos para a regulamentação abordada anteriormente, todavia,
ainda em fase de consulta pública.

Há, inclusive, uma minuta da portaria de estabelecimento dos parâmetros para atendimento pelos
dirigentes, gestores de recursos e membros dos conselhos e comitês dos RPPS (que pode ser consultada no link
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-
rpps/portarias/arquivos/consulta-publlica/19_minuta_de_-portaria_consulta_publica_requisitos_gestores-encaminhada-
a.pdf/view) mas ainda não convertida em norma, portanto, inapta a produzir efeitos jurídicos, principalmente no
exercício em exame.

Passíveis pois, por ora, de acolhimento os argumentos disponibilizados, sem embargo de que a
Fiscalização acompanhe a evolução normativa com vistas à constatação de sua implementação em futuro próximo.

As demais questões reputo como justificadas.

Por todo o exposto, considerando o contido nos autos, com supedâneo na Constituição Federal, art. 73, §
4º e na Resolução TCESP 03/2012, JULGO REGULARES COM RECOMENDAÇÃO as contas do exercício de 2019
do Sistema de Previdência Municipal de Presidente Prudente - PRUDENPREV, nos termos do art. 33, inciso I c/c. art.
34 da Lei Complementar Estadual nº 709/93.  Quito os responsáveis.

Advirto ao gestor para que tome como norte os apontamentos da equipe técnica com vistas ao
aprimoramento da administração do RPPS.

Determino à Fiscalização que, na inspeção futura, faça as devidas verificações das correções das falhas
noticiadas.

Excetuo os atos pendentes de julgamento por este Tribunal.

Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº
1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se por extrato.

Ao Cartório do Corpo de Auditores para:

1. publicar
2. certificar o trânsito em julgado;

Após, ao arquivo.

 

CA, em 26 de novembro de 2020.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

AUDITOR
 
 
wog

 
 

 

                                                                                           
 

EXTRATO:  Pelos motivos expressos na sentença referida, considerando o contido nos autos, com
supedâneo na Constituição Federal, art. 73, § 4º e na Resolução TCESP 03/2012, JULGO REGULARES COM
RECOMENDAÇÃO as contas do exercício de 2019 do Sistema de Previdência Municipal de Presidente Prudente -
PRUDENPREV, nos termos do art. 33, inciso I c/c. art. 34 da Lei Complementar Estadual nº 709/93.  Quito os

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/portarias/arquivos/consulta-publlica/19_minuta_de_-portaria_consulta_publica_requisitos_gestores-encaminhada-a.pdf/view
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responsáveis. Advirto ao gestor para que tome como norte os apontamentos da equipe técnica com vistas ao
aprimoramento da administração do RPPS. Determino à Fiscalização que, na inspeção futura, faça as devidas
verificações das correções das falhas noticiadas. Excetuo os atos pendentes de julgamento por este Tribunal. Por fim,
esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão
e demais documentos poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico –
e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br. Publique-se.

CA, em 26 de novembro de 2020.

 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
AUDITOR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[01] Rentabilidade real = (1+rentabilidade nominal) - 1
                                            (1+IPCA período)
 

[02] “Art. 8º-B. Os dirigentes da unidade gestora do regime próprio de previdência social deverão atender aos seguintes
requisitos mínimos:
I - não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegilidade previstas no inciso
I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos previstos na
referida Lei Complementar;
II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos em parâmetros gerais;
III - possuir comprovada experiência no exercício de atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de
fiscalização, atuarial ou de auditoria;
IV - ter formação superior.
Parágrafo único. Os requisitos a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo aplicam-se aos membros dos
conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos da unidade gestora do regime próprio de previdência
social.”
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