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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PREFEITO 
MUNICIPAL. Município de Reserva do 
Iguaçu. 2018. Parecer Prévio 
recomendando a regularidade das contas 
com ressalvas.  

 

 

Tendo-se em conta minha designação para a relatoria do acordão, nos 

termos do art. 458 do Regimento Interno, adoto, por brevidade, o relatório 

apresentado em sessão pelo relator originário, Ilustre Conselheiro Ivens Zschoerper 

Linhares:  

1. Trata-se da prestação de contas do Sr. SEBASTIÃO ALMIR CALDAS 

DE CAMPOS, prefeito do Município de Reserva do Iguaçu, relativa ao exercício 

financeiro de 2018. 

A Coordenadoria de Gestão Municipal, após análise dos contraditórios, 

por meio da Instrução nº 922/20 (peça 70), conclui que as 

contas estão irregulares em função dos seguintes itens: 

a) – “Resultado orçamentário/financeiro de fontes não vinculadas a 

programas, convênios, operações de créditos e RPPS” – acumulado em -6,71% (fls. 

03/06); 
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b) – “Ausência de encaminhamento do Certificado de Regularidade 

Previdenciária – CRP, emitido pelo Ministério da Previdência Social vigente na data 

da prestação de contas” (fls. 06/08); e 

c) – “Ausência de Pagamento de aportes para cobertura do déficit 

atuarial na forma apurada no Laudo Atuarial” (fls. 09/13). 

Para cada um dos itens acima, a unidade técnica sugere a aplicação da 

multa prevista no art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, e, 

ainda, para o item b, a do art. 87, I, “b”, da mesma lei. 

Na mesma instrução, a coordenadoria propõe aposição de ressalva 

em razão da “ausência de encaminhamento do Balanço Patrimonial emitido pela 

Contabilidade e/ou da respectiva publicação” (fls. 01/03). 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n° 280/20 (peça 

71), corrobora a manifestação técnica. 

É o relatório. 

 

 

2. As manifestações da Coordenadoria de Gestão Municipal e 

Ministério Público de Contas são uniformes em opinarem pela irregularidade das 

contas, com aplicação de multas administrativas, além de ressalva. 

 

2.1. Resultado orçamentário/financeiro de fontes não vinculadas a 

programas, convênios, operações de créditos e RPPS: 

 

A instrução inicial da coordenadoria, contida na peça nº 12, apontou, 

de acordo com o quadro evolutivo de fls. 07/08, o encerramento do exercício de 

2018 com o resultado financeiro acumulado negativo de R$ 1.697.484,26, 

equivalente a 6,71% da receita arrecadada de fontes não vinculadas a programas, 

convênios, operações de crédito e RPPS – fontes livres (R$ 25.281.524,81). 

Quando do contraditório, a defesa alega, em resumo, que (peça 23 – 

fls. 02/09): 
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• aplicou 19,82% na área de saúde e 31,35% em educação, 

representando um adicional de R$ 908.492,91 e R$ 1.242.730,22, respectivamente, 

o que totaliza um valor bem superior ao déficit apresentado. 

 

• esta Corte de Contas já aceitou percentual superior a 5%, trazendo 

à colação decisão contida no Processo nº 476480/12, consubstanciada no Acórdão 

nº 6447/14 – Tribunal Pleno. 

 

• a gestão anterior deixou de encaminhar os dados do SIMAM a 

partir de julho de 2015, e este atraso “[...] deixou a administração municipal sem 

informações concretas até meados de 2019 – a gestão ficou totalmente 

comprometida!” 

 

• por intermédio do processo nº 119332/17 – TC, foi solicitada a 

realização de auditoria no município frente às inúmeras evidências de 

irregularidades e corrupção, “[...] inclusive a 1ª Promotoria de Justiça de Pinhão criou 

a “Operação Gasto Livre” frente a devastação que o gestor anterior causou nas 

finanças do Município.” 

 

• o déficit nas fontes livres é recorrente desde o exercício de 2015, 

sendo que o atual gestor reduziu o déficit em 2017, “[...] porém em 2018 tivemos que 

efetuar o pagamento de diversas obrigações, despesas de custeio, deixadas pela 

administração anterior, que seguramente induziram ao déficit nas fontes não 

vinculadas, conforme detalhamento abaixo: (...)”, totalizando R$ 902.167,94. 

A defesa encaminha, ainda, cópias das Leis e respectivos termos de 

parcelamento, bem como relatório dos pagamentos (peças 26/30). 

Ao apreciar as alegações de defesa (peça 33 – fls. 01/11), a 

coordenadoria conclui pela manutenção da irregularidade, asseverando que o 

Município teve, no exercício de 2018, um déficit de execução orçamentária nas 

fontes livres (ajustado) de R$ 238.390,15, representando 0,94% das receitas 

arrecadadas, e um déficit acumulado de R$ 1.697.484,26, representando 6,71%, e 
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que, nesse sentido, contrariou a Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial os arts. 

4º, I e 9º. 

Além disso, em relação aos alegados gastos nas áreas de saúde e 

educação, segundo a unidade, “[...] o fato não exime o gestor da responsabilidade 

de manter o equilíbrio das contas públicas, pois tais necessidades devem ser 

incluídas no planejamento público, (...), não podendo, portanto, ser deduzido do 

cálculo.” 

Por fim, quanto à jurisprudência desta Corte de Contas que tolera 

percentuais inferiores ou próximo a 5%, entende que “[...] não goza de margem para 

a avaliação diversa do número retratado no balanço, (...).” 

 

Em uma segunda oportunidade (peça 50 – fls. 02/03), a defesa, 

basicamente, alega que “[...] vem trabalhando arduamente para colocar as finanças 

do Município nos “trilhos” novamente”, e que, de acordo com a análise da unidade 

técnica, “[...] há o entendimento que o déficit acumulado é resultado de exercícios 

anteriores a esta gestão”, alegando, ainda, que para o exercício financeiro de 2019 

houve uma redução significativa do déficit para 2,25%. 

A Coordenadoria de Gestão Municipal, por meio da Instrução nº 

764/20 (peça 64 – fls. 04/08), ratificada pela de nº 922/20 (peça 70 – fls. 03/06), 

mantém seu posicionamento anterior e conclui pela irregularidade das contas. 

Entretanto, merecem parcial acolhimento as alegações de defesa. 

Inicialmente, para fins de análise, convém aqui transcrever parte1 do 

demonstrativo que apurou o “resultado orçamentário/financeiro de fontes não 

vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e RPPS”, apresentado 

pela unidade, a fls. 07/08, da peça 12: 

 

                                                 
1
 Linhas 13 até 16. 
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Vale aqui registrar, que a metodologia de cálculo empregada pela CGM, 

neste caso específico, ao considerar os três exercícios anteriores (2015, 2016 e 

2017), distorce a avaliação das contas do Prefeito em relação ao exercício de 2018, 

na medida em que os dois primeiros exercícios, originários da gestão anterior, que 

apresentou significativos resultados deficitários, não estavam sob sua 

responsabilidade. 

Embora, via de regra, a apuração do resultado orçamentário deva se dar 

de forma cumulada, deve-se analisar, preferencialmente, os resultados apurados 

dentro de uma mesma gestão (e não, indistintamente, os três exercícios 

antecedentes), servindo as informações da gestão anterior como parâmetro para 

indicar em que medida o novo gestor poderia sanear uma eventual situação 

deficitária, sem, contudo, que lhe possa ser imputada a responsabilidade pela 

manutenção de um resultado negativo acumulado, quando significativamente 

minorado em face das medidas adotadas. 

Nesse diapasão, pode-se observar que na gestão do Sr. Sebastião Almir 

Caldas de Campos, iniciada em 1° de janeiro de 2017, até o encerramento do 

exercício de 2018, com base nos valores indicados no quadro acima transcrito, na 

linha 13 do referido demonstrativo, no exercício financeiro de 2017, houve um 

superávit de R$ 391.427,92, representando 1,67% em relação às receitas não 

vinculadas, e, no exercício financeiro de 2018, um déficit de R$ 238.390,15, 

representando 0,94%. 
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Além disso, também deve ser considerado o Total do Ativo Realizável, 

indicado na linha 15, no montante de R$ 6.698,58, representando 0,03% das 

receitas de fontes livres. 

Assim, uma vez que os valores lançados no realizável, em tese, ainda não 

foram recebidos, representando apenas a expectativa de recebimento, é prudente 

que sejam expurgados da apuração do resultado, e considerados para fins de 

análise deste item. 

Dessa forma, o resultado acumulado encontrado, apenas para a referida 

gestão, seria de um superávit de R$ 146.339,19, que, em relação às receitas não 

vinculadas do exercício de 2018, no valor de R$ 25.281.524,81, representaria 

0,58%. 

Contudo, esse superávit apurado entre 2017/2018, foi suplantado 

pelo déficit do exercício de 2016, no montante de R$ 1.843.823,45, indicado na linha 

14 do exercício de 2017, e, assim, fez com que ao final do exercício de 2018, o 

município apresentasse um resultado deficitário acumulado no total de R$ 

1.697.484,26, representando 6,71%. 

Portanto, resta evidente que, muito embora as contas sob análise 

tenham encerradas deficitariamente, a responsabilidade do gestor pela 

irregularidade pode, em certa medida, ser mitigada. 

Em corroboração, o citado processo nº 119332/17, em trâmite neste 

Tribunal de Contas e ainda sem decisão final, protocolado, inicialmente, como 

representação interposta pelo Sr. Sebastião Almir Caldas de Campos, e, 

posteriormente, convertido, com base no art. 262, § 2º do Regimento Interno, em 

Tomada de Contas Extraordinária, em decorrência do Relatório de Inspeção nº 

01/2019, juntado na peça 20 do referido processo, que evidenciou irregularidades na 

gestão do Sr. Emerson Júlio Ribeiro (2013/2016). 

Por outro lado, os aventados percentuais aplicados nas áreas de 

saúde e educação não servem de supedâneo para afastar a ocorrência do déficit 

para o exercício de 2018, pois, muito embora sejam áreas de suma importância, não 

exime o administrador de proceder ao adequado planejamento, com o fito de mitigar 

os resultados negativos. 
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Dentro desse contexto, isto é, considerando a difícil situação 

orçamentária verificada até 2016, originária da gestão anterior, e a redução do déficit 

acumulado, além do equilíbrio nas contas públicas verificado nos exercícios 

financeiros de 2017 e 2018, entendo que a tolerância em relação ao índice de 5%, 

normalmente aceita pela jurisprudência desta Corte, pode ser elastecida, para 

abarcar o índice de 6,71% como dentro da margem de tolerância, para conversão da 

irregularidade em ressalva. 

Portanto, neste caso específico, fundado nos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o apontamento deve ser convertido em   

ressalva às contas e sem aplicação de multa. 

 

2.2. Ausência de encaminhamento do Certificado de Regularidade 

Previdenciária – CRP, emitido pelo Ministério da Previdência Social vigente na data 

da prestação de contas: 

O exame preliminar das contas detectou que o CRP – Certificado de 

Regularidade Previdenciária juntado aos autos (peça 09), era válido até 27/05/2013. 

Quando do contraditório (peça 50 – fls. 04/15), o responsável busca 

evidenciar todas as medidas adotadas para a obtenção do referido certificado, 

remetendo, em última análise, à gestão anterior a razão de ainda não ter conseguido 

sanear todas as pendências junto ao Ministério da Previdência Social. 

A Coordenadoria de Gestão Municipal, por meio da Instrução nº 

764/20 (peça 64 – fls. 08/10), ratificada pela de nº 922/20 (peça 70 - fls. 06/08), em 

apertada síntese, mantém a condição de irregularidade, pois, considerando que o 

Município de Reserva do Iguaçu não apresentou o Certificado de Regularidade 

Previdenciária com validade na data de 31/12/2018, conforme previsto na Instrução 

Normativa nº 148/19, tampouco a possui com data posterior, entende que não houve 

regularização deste apontamento. 

Ademais, a unidade sugere a aplicação “[...] das multas previstas na 

LC.E nº 113/2005, art. 87, I, "b", em razão do não encaminhamento do documento 

solicitado e no art. 87, IV, “g”, em razão da não comprovação de cumprimento dos 

critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717, de 27/11/1998, pelo sistema de 

previdência social do Município, atestando que estão sendo seguidas as normas de 
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boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos 

seus segurados.” 

Ainda que a impossibilidade de obtenção tenha se originado na 

gestão anterior, em consulta ao site da Previdência Social nesta data (03/06/2020), 

constata-se que o município ainda não possui CRP atualizado, sendo que o último 

encontrado possui validade até 27/05/2013. Isto quer dizer que, apesar das 

justificativas apresentadas, a gestão do Sr. Sebastião Almir Caldas de Campos está 

entrando no último semestre do seu mandato, sem ainda ter conseguido o referido 

documento, evidenciando que, apesar das medidas adotadas, estas não foram 

suficientes, nesses três anos e meio de gestão, para o saneamento da questão. 

No caso tratado, restou comprovado que, efetivamente, o Município 

de Reserva do Iguaçu não possui o Certificado de Regularidade Previdenciária 

válido. 

Importante observar que o referido certificado possui finalidade 

específica, e a impossibilidade de sua obtenção junto ao Ministério da Previdência 

Social, inviabiliza as ações para as quais for exigido. 

No entanto, tendo-se em conta que, em relação a essa matéria, a 

unidade técnica não indicou irregularidade específica em relação à matéria 

previdenciária, mas, apenas, a ausência de apresentação do CRP, a falha reveste-

se de natureza formal, devendo ser sancionada com a multa do art. 87, I, “b”, da Lei 

Orgânica deste Tribunal contra o gestor, em razão da não apresentação de 

documento exigido nas Instruções Normativas nºs 147/2019 e 148/2019. 

 

 

2.3. Ausência de Pagamento de aportes para cobertura do déficit 

atuarial na forma apurada no Laudo Atuarial: 

De acordo com a coordenadoria (peça 33 – fls. 17/20), ao apreciar o 

primeiro contraditório, este apontamento teve sua análise prejudicada no exame 

preliminar das contas (peça 12), em razão do não encaminhamento do Laudo 

Atuarial por parte da Entidade “Fundo de Previdência de Reserva do Iguaçu.” 

No entanto, a unidade, ao reanalisar a questão, com base na Lei nº 

1037/2018, encaminhada pelo município (peça 10), “[...] que trata da homologação 
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do relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, para suprir custo 

normal e aporte para amortização de déficit atuarial, do FUNPRI – Fundo de 

Previdência de Reserva do Iguaçu, onde consta indicado para o exercício de 2018 

um aporte mensal de 1,60%”, detectou, ao consultar os dados do SIM/AM 2018 e 

2019 – Empenhos, que apesar de ocorrerem aportes no exercício financeiro de 

2019, “[...] não foi possível identificar repasses efetuados ao Fundo de Previdência a 

título de aporte financeiro, referente ao exercício de 2018 (3.1.91.13.30 ou 

3.3.91.97).” 

Assim, em decorrência dessa irregularidade advinda do exame do 

contraditório, foi oportunizado novamente a defesa, para que, conforme consta da 

Instrução nº 246/20 (peça 33 – fls. 17/20), apresentasse os seguintes documentos: 

 

1 - Avaliação Atuarial para o exercício de 2018 completo (Percentuais de 
contribuição, taxa administrativa, aportes, provisões matemáticas); 
2 - Demonstrativo, onde conste a base de cálculo, alíquota e valor devido e 
repassado do servidor, parte patronal, taxa de administração e aportes, 
acompanhado do resumo da folha de pagamento (janeiro a dezembro/2018 
e 13º Salário) e comprovante dos repasses; 
3 - Termo de Acordo de Parcelamento, se for o caso, contendo 
detalhamento do valor parcelado (mês, ano, valor) e a comprovação das 
parcelas pagas; 
4 - Outros documentos que se julgue necessário. 

 

Em sua defesa (peça 50 – fls. 15/17), o responsável, assim como 

nos itens anteriores, remete a origem da irregularidade para a gestão anterior. 

Além disso, o contraditório apresentou um quadro, a fls. 16, 

demonstrando os valores devidos e pagos, referente a contribuição patronal, neles 

incluídos as alíquotas de 18,08% (patronal) + 1,40% (contribuição adicional) de 

janeiro a junho/2018, totalizando 19,48%, e de 18,08% (patronal) + 1,60% 

(contribuição adicional) de junho até o 13º salário, totalizando 19,68%, com lastro na 

Lei nº 728/2011, juntada na peça 40. 

Ainda, a defesa esclarece e demonstra a forma como é efetuado o 

repasse da Taxa de Administração ao Fundo de Previdência, destacando que 

realizou um parcelamento dos débitos pendentes relativos à Taxa de Administração, 

no montante de R$ 497.050,00, com o início do pagamento no mês de abril/2018, 
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entendendo que “[...] atualmente o Fundo de Previdência possui o suporte financeiro 

necessário além das suas necessidades.” 

 

Ao final, o gestor assim se manifestou (fls. 17): 

 

Somente após a confecção dos cálculos atuariais pelo 
Fundo de Previdência, é que a Prefeitura atualizou as 
porcentagens de contribuição e de aportes através da 
Lei Municipal nº 1037 de 18 de dezembro de 2018. A 
atual gestão do Fundo de Previdência viabilizou 5 (cinco) 
cálculos atuariais dos exercícios de 2014 a 2018 
conforme comprovação em ANEXO, o Município só 
obteve tais informações a partir de outubro de 2018, 
sendo que o cálculo com data base de 2018, tivemos 
informações em fevereiro de 2019 (ANEXO). 

 

A coordenadoria, por meio da Instrução nº 764/20 (peça – fls. 

11/15), assim concluiu: 

 

Todavia, se verifica nesta oportunidade que o 
Demonstrativo encaminhado não contém o valor devido 
e pago do servidor e que não foi encaminhado os 
resumos da folha de pagamento (janeiro a 
dezembro/2018 e 13º Salário) e os comprovante dos 
repasses/pagamentos. 
Assim, diante da ausência de comprovação dos valores 
devidos e recolhidos a título de aporte para a cobertura 
do déficit atuarial no exercício em análise, na forma 
apurada no Laudo de Avaliação Atuarial, considera-se 

mantida a irregularidade. 
 

 

Entretanto, através do Despacho nº 402/20-CGIZL (peça 68), 

voltaram os autos à unidade técnica, em decorrência da petição apresentada pela 

defesa (peça 67), que relatou falha no e-contas e solicitou reanálise da peça 50 e os 

documentos apresentados nas peças 37 a 48. 

Desta forma, a coordenadoria, pela Instrução de nº 922/20 (peça 70 

– fls. 09/13), entende que deve ser mantida a irregularidade para este apontamento. 

Por economia processual e para que não suscitem dúvidas, valho-

me da análise da Coordenadoria de Gestão Municipal contida na referida instrução, 
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para utilizar como razão de decidir e efetuar o necessário relato de sua 

fundamentação: 

 
DA DEFESA 
Conforme peça 67, o jurisdicionado alega que os 
documentos (peças 37 a 48) não foram analisados por esta 
coordenadoria. 
DA ANÁLISE TÉCNICA 
Primeiramente, cumpre destacar mais uma vez que ao 
contrário do que afirma o peticionante (peça 67), esta 
unidade técnica realizou a análise de todos os documentos 
acostados aos autos junto a petição, constante da peça 50. 
A Instrução nº 764/20 (peça 64) observou o escopo de 
análise estabelecido pela Instrução Normativa Gestão 
Municipal. 
Com efeito, a materialidade das informações apresentadas 
na defesa (peças 37 a 60), levou a esta unidade técnica a 
concluir pela manutenção da irregularidade, tendo em vista 
que não fora efetuado 
o pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial, 
referente ao exercício de 2018, conforme demonstraremos a 
seguir. 
Nesta oportunidade, frisa-se que, conforme o escopo de 
análise estabelecido pela Instrução Normativa nº 148/2019, 
este tópico desta Instrução limitar-se-á a ausência de 
pagamento do aporte para cobertura do déficit atuarial na 
forma apurada no Laudo Atuarial. 
Pois bem. 
Revisitando as informações declaradas na peça 50, não fora 
evidenciado o pagamento do aporte de 2018, apenas o 
jurisdicionado declarou o que segue: “A atual gestão do 
Fundo de Previdência viabilizou 5 (cinco) cálculos atuariais 
dos exercícios de 2014 a 2018 conforme comprovação em 
anexo, o Município só obteve tais informações a partir de 
outubro de 2018, sendo que o cálculo com data base de 
2018, tivemos informações em fevereiro de 2019 
(anexo).” 
O documento juntado à peça 48 com título “Cálculo atuarial 
– RESUMO – 2014 a 2017” contém apenas uma tabela com 
os percentuais de contribuição de 2018. Não sendo 
demonstradas as bases de cálculos dos aportes. 
Para reforçar a constatação de que não foram efetuados os 
pagamentos dos aportes referentes ao ano de 2018, 
apresenta-se a seguir a receita realizada do Fundo de 
Previdência de Reserva do Iguaçu. 
(...) 
Em continuidade, verificou-se junto a lista de empenhos de 
2019 do Município de Reserva do Iguaçu os pagamentos de 
aportes na classificação 3.1.91.13.30 e 3.3.91.97. 
(...) 
Com efeito, todas as despesas demonstradas na 
classificação 3.3.91.97 referem-se ao aporte com data base 
de 2019. 
Por fim, não foi demonstrada nenhuma medida saneadora 
para quitação do débito, os documentos apresentados são 
insuficientes e incompletos. 
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Ante o exposto, tendo em vista a não comprovação do 
pagamento do aporte devido ao Fundo de Previdência de 
Reserva do Iguaçu, recomenda-se ao relator das contas a 
manutenção da irregularidade deste item de análise. 
DA MULTA 
Tendo em vista o não saneamento da irregularidade a 
questão permanece passível da multa prevista na LCE. nº 
113/2005, art. 87, IV, “g” em razão da não comprovação de 
cumprimento do regramento estabelecido pela Portaria MPS 
nº 403/2008, a qual estabelece que o plano de amortização 
indicado pelo Parecer Atuarial poderá consistir no 
estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar ou 
em aportes periódicos, com vistas ao equacionamento do 
déficit atuarial e equilíbrio financeiro do sistema 
previdenciário. 

CONCLUSÃO: NÃO REGULARIZADO 

 

No caso tratado, importante aqui destacar que este mesmo 

apontamento já teve sua análise inviabilizada nas contas dos exercícios financeiros 

de 20162
 e 20173, e que o Sr. Sebastião Almir Caldas de Campos já estava ciente 

dessa condição desde janeiro de 2018, de acordo com as peças processuais nºs 

184e 205
 das contas de 2016, e do peticionamento apresentado nas peças 21/22, de 

27/02/2018, desse mesmo processo, pleiteando prazo para oferecimento do 

contraditório. 

Portanto, conforme se pode observar, assiste razão à 

Coordenadoria de Gestão Municipal, pois a instrução processual demonstra que, 

efetivamente, não foi comprovado qualquer pagamento relativo a aportes para 

cobertura do déficit atuarial, e, portanto, resta configurada a irregularidade, impondo-

se a aplicação da multa do art. 87, IV, “g”, da Lei Orgânica deste Tribunal, tendo em 

conta a desobediência à legislação previdenciária. 

 

2.4. Ausência de encaminhamento do Balanço Patrimonial emitido 

pela Contabilidade e/ou da respectiva publicação. Considera ainda a hipótese de a 

publicação não atender às especificações: 

Inicialmente, este item foi tido por irregular uma vez que o 

documento encaminhado se tratava da publicação do Balanço Financeiro. 

                                                 
2
 Processo nº 306248/17 – Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2016. 

3
 Processo nº 299369/18 – Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2017. 

4
 Certidão de Comunicação processual Eletrônica – em 22/01/2018. 

5
 Certidão Automática de Publicação – em 25/01/2018. 
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Quando do contraditório, uma vez que o documento faltante foi 

devidamente apresentado, a Coordenadoria de Gestão Municipal considerou sanado 

o apontamento, no entanto, com ressalva, uma vez que não constou, nesse 

documento, as Notas Explicativas, parte integrante da estrutura do Balanço 

Patrimonial. 

 

 

VOTO DO RELATOR ORIGINÁRIO 

3. Face ao exposto, VOTO, com fundamento no artigo 1º, I, 

combinado com o art. 16, III, “b”, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, no 

sentido de que: 

3.1. Seja emitido Parecer Prévio recomendando a irregularidade das 

contas do Sr. SEBASTIÃO ALMIR CALDAS DE CAMPOS, prefeito do Município de 

Reserva do Iguaçu, relativas ao exercício de 2018, em virtude da ausência de 

comprovação de regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência 

Social, e da ausência de pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial na 

forma apurada no Laudo Atuarial; 

3.2. Seja aposta ressalva às contas, em razão do déficit 

orçamentário/financeiro de fontes financeiras não vinculadas na ordem de 0,94% 

para o exercício financeiro de 2018, e da ausência das Notas Explicativas, parte 

integrante da estrutura do Balanço Patrimonial; e 

3.3. Seja aplicada, contra o Sr. SEBASTIÃO ALMIR CALDAS DE 

CAMPOS, a multa do art. 87, IV, “g”, e a do art. 87, I, “b”, ambas da Lei Orgânica 

deste Tribunal. 

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Gabinete da 

Presidência, para as providências contidas no § 6º do artigo 217-A do Regimento 

Interno, e à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções, para registro e 

acompanhamento da execução da decisão. 
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VOTO DIVERGENTE DO CONSELHEIRO ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO 

Com a devida vênia, dissentimos PARCIALMENTE da proposta de voto 

apresentada pelo Ilustre Relator, precisamente no que se refere aos dois motivos 

que permanecem como inconformidades passiveis de recomendar a desaprovação 

das contas em questão, quais sejam: 1) ausência de encaminhamento do certificado 

de regularidade Previdenciária – CRP; e, 2) ausência de pagamento de aportes para 

a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. 

No que tange ao primeiro ponto, o douto Relator reconhece, em princípio, 

que a irregularidade em questão teve origem na gestão anterior, mas destacou que, 

mesmo na data atual, o município ainda permanece sem a referida CRP, 

demonstrando que as medidas adotadas pela atual gestão não foram suficientes 

para o saneamento da questão. 

 Por fim, ao considerar que em relação a matéria a unidade técnica não 

indica irregularidade específica de caráter previdenciário, aponta apenas falha de 

natureza formal, sancionando-a com a multa do art. 87, I, B, da LOTC. 

Em nossa avaliação, somente estes dois aspectos, irregularidades 

advindas de gestão anterior e falha de natureza formal sem irregularidade 

previdenciária, já seriam suficientemente robustos para afastar a inconformidade 

sobre o item. 

No entanto, cumpre reforçar que, consultando os acordos de 

parcelamento efetuados pelo Município e que constam no sistema CADPREV da 

Secretaria da Previdência, fica evidente, conforme quadro abaixo, que houve 

significativo esforço da atual gestão em reparar os desacertos anteriormente 

cometidos. 

Obviamente que, passados mais de três anos do início da atual gestão, 

se esperava a regularização completa do item, porém, ao analisarmos detidamente 

todos os acordos firmados, vê-se claramente que são débitos originados dos 

exercícios de 2009 a 2016, períodos estes que quase não houve recolhimento 
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previdenciário pelo Município e que agora estão sendo adimplidos dentro da 

realidade financeira daquele Ente. 

 

Da somatória de todos os acordos que estão sendo adimplidos pela 

Municipalidade, chegamos a um total aproximado de R$ 6.000.000,00 (seis milhões 

de reais), obviamente que esta quantia, significativamente expressiva, não será 

adimplida em pouco mais de três anos da atual gestão, ainda mais se considerarmos 

a necessidade de manutenção da máquina pública com todos os seus gastos. 

Portanto, considerando o reconhecimento, tanto pela instrução processual 

como pelo Ilustre Relator, de que tais valores são exclusivamente fruto de herança 

administrativa, aliado ao fato de que se reconhece que não há nenhuma outra 

irregularidade previdenciária advinda dos autos, entendo que a ausência de Certidão 

de Regularidade Previdenciária neste especifico caso é plenamente justificável, 

razão pela qual proponho que o item seja ressalvado, na forma prevista pelo inciso 

II, do artigo 16, da Lei Complementar 113/2005, que prevê tal resultado quando 

evidenciada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual 

não resulte dano ao erário ou à execução do programa, ato ou gestão. 

Quanto ao segundo aspecto – Ausência de pagamento de aportes para a 

cobertura do déficit atuarial, o douto Relator afirma que o gestor já tinha 
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conhecimento da situação desde janeiro de 2018 e cita peças provenientes do 

processo de PCA/2016, além de peças deste processo, datadas de fevereiro de 

2018. 

Destaca assistir razão a Coordenadoria de Gestão Municipal quando 

afirma que não houve comprovação de qualquer pagamento relativo a aportes para 

cobertura do déficit atuarial, restando configurada a irregularidade. 

Importante ressaltar neste momento, os fatos reportados pela defesa 

(peça 50 destes autos). Comprova-se, na ocasião, que o Municípios somente 

conseguiu encaminhar os dados relativos ao SIM-AM de 2016, no final do exercício 

seguinte, e que por consequência, os sucessivos atrasos gerados, deixaram a 

administração sem dados concretos até o início de 2019. 

Reforça suas convicções, comprovando solicitação de auditoria 

encaminhada a esta Casa, através do Processo 119332/17 e diante de ações 

promovidas pela 1ª Promotoria de Justiça de Pinhão. 

Posteriormente, informa as diversas Leis e decretos Municipais, adotados 

com vistas a regulamentação das alíquotas de contribuições previdenciárias, 

destacando que somente após a confecção dos cálculos atuarias efetuados pelo 

Fundo de Previdência, é que o Município atualizou as porcentagens de contribuição 

e de aportes através da Lei Municipal n.º 1037 de 18/12/2018. 

Diante deste contexto, aliado ao que consta dos autos, nos parece que 

assiste razão às alegações Municipais. 

Conforme bem pondera o Relator ao aliar-se as palavras contidas na 

instrução técnica, não houve qualquer pagamento correspondente ao aporte para 

cobertura do déficit atuarial no exercício de 2018. Porém, para o exercício 

subsequente (2019), há comprovação das despesas, conforme ressalta a análise da 

própria Coordenadoria de Gestão Municipal, cujo trecho consta do voto condutor:  

O documento juntado à peça 48 com título “Cálculo 

atuarial – RESUMO – 2014 a 2017” contém apenas uma tabela com os 
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percentuais de contribuição de 2018. Não sendo demonstradas as bases 

de cálculos dos aportes. 

Para reforçar a constatação de que não foram efetuados 

os pagamentos dos aportes referentes ao ano de 2018, apresenta-se a 

seguir a receita realizada do Fundo de Previdência de Reserva do Iguaçu. 

(...) 

Em continuidade, verificou-se junto a lista de empenhos 

de 2019 do Município de Reserva do Iguaçu os pagamentos de aportes 

na classificação 3.1.91.13.30 e 3.3.91.97. 

(...) 

Com efeito, todas as despesas demonstradas na 

classificação 3.3.91.97 referem-se ao aporte com data base de 2019. 

(grifo nosso) 

Nesta ótica, considerando que o item em voga se refere a um aporte 

financeiro para cobertura de déficit previdenciário futuro, destacando que não 

estamos tratando das contribuições previdenciárias, seja da parte patronal ou dos 

servidores, não é forçoso concluir que o Município tenha adotados as alíquotas 

estabelecidas pela Lei Municipal n.º 1037 de 18/12/2018, já considerando os aportes 

que não foram realizados no exercício de 2018. 

Isto porque, os cálculos atuariais, por precisão, analisam os valores em 

caixa, alíquotas de recolhimento atual e os aportes mensais, dentre outros fatores, 

sendo improvável que a referida Lei, vigente em dezembro de 2018, não considerou 

a situação financeira daquele ano. 

Com a máxima vênia, a irregularidade destacada nos autos, somente se 

concretiza pela ausência de comprovação dos aporte para o exercício analisado, 

contudo, diante das comprovadas dificuldades enfrentadas pela Municipalidade, com 

ausência de pagamentos previdenciários durante os anos de 2009 a 2016, há uma 
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natural hesitação em efetuar qualquer pagamento ou mesmo em estabelecer um 

percentual de correção dos valores previdenciários. 

Diante disso, considerando que a municipalidade comprova, pela lei 

Municipal, o estabelecimento correto das alíquotas dos aportes para a cobertura do 

déficit previdenciário atuarial e que a própria unidade técnica aponta a demonstração 

das despesas na classificação 3.3.91.97 como se referindo aos aportes relativos a 

data-base/2019, não vejo como, neste momento, recomendar a irregularidade das 

contas. 

Em face do exposto, divergindo parcialmente da proposta de voto 

apresentada pelo ilustre Relator dos autos, proponho que seja emitido Parecer 

Prévio recomendando a regularidade das contas do Sr. SEBASTIÃO ALMIR 

CALDAS DE CAMPOS, prefeito do Município de Reserva do Iguaçu, relativas ao 

exercício de 2018, incluindo como objeto de ressalvas, além daqueles itens já 

apontados no voto condutor, a ausência de apresentação do Certificado de 

Regularidade Previdenciária e a ausência de comprovação de pagamento de 

aportes para a cobertura do déficit atuarial.  

 

VISTOS, relatados e discutidos, 

 

ACORDAM  

Os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro ARTAGÃO DE 
MATTOS LEÃO, por maioria absoluta, em: 

I- emitir Parecer Prévio recomendando a regularidade das contas 

do Sr. Sebastião Almir Caldas de Campos, prefeito do Município de Reserva do 

Iguaçu, relativas ao exercício de 2018; 

II- apor ressalvas às contas, em razão do déficit 

orçamentário/financeiro de fontes financeiras não vinculadas na ordem de 0,94% 

para o exercício financeiro de 2018, e da ausência das Notas Explicativas, parte 
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integrante da estrutura do Balanço Patrimonial; a ausência de apresentação do 

Certificado de Regularidade Previdenciária e a ausência de comprovação de 

pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial; 

III- remeter os autos, após o trânsito em julgado, ao Gabinete da 

Presidência, para as providências contidas no § 6º do artigo 217-A do Regimento 

Interno, e à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções, para registro e 

acompanhamento da execução da decisão. 

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE 
MATTOS LEÃO e IVAN LELIS BONILHA. O Conselheiro IVENS ZSCHOERPER 
LINHARES votou pela emissão de Parecer Prévio recomendando a irregularidade 
das contas com ressalvas e aplicação, contra o Sr. Sebastião Almir Caldas de 
Campos, da multa do art. 87, IV, “g”, e a do art. 87, I, “b”, ambas da Lei Orgânica 
deste Tribunal (voto vencido). 

Presente a Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas KATIA REGINA PUCHASKI. 

Plenário Virtual, 20 de agosto de 2020 – Sessão Virtual nº 9. 

 

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO 
Presidente  


