
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

Em análise à Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores 

do Município de Ibiraçu (IPRESI), relativa ao exercício financeiro de 2017, autuada 

nesse Tribunal por meio do Processo TC 9.262/2018-2, identificou-se 

responsabilidade do prefeito municipal, relacionada aos indicativos de irregularidade 

apontados nos itens 3.5.3.1 e 3.5.4.2 do Relatório Técnico 00143/2019-3. 

Considerando a atribuição conferida ao ente da Federação pela manutenção do 

equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência, nos termos do caput 

do art. 40 da Constituição da República (CRFB), do art. 1° da Lei Federal 9.717/1998 

e do art. 69 da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF), restou configurada 

hipótese de responsabilização do chefe do Poder Executivo junto às contas prestadas 

pelo respectivo RPPS. 

Conforme disposto pelo art. 9º, §§ 1º e 2º, da Resolução TC 297/20161, compete a 

esta Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal a elaboração de 

                                                                 
1
 DAS CONTAS DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA  

Art. 9º A instrução dos processos de tomada ou prestação de contas apresentadas pelos ordenadores 
de despesas e administradores dos regimes próprios de previdência municipal e estadual, observará o 

seguinte escopo: 

(...) 

§ 1º Serão consideradas nas contas de governo as irregularidades ou impropriedades identificadas na 

instrução dos processos de que trata o caput deste artigo que possam repercutir na apreciação das 
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relatório técnico específico, caso identificadas irregularidades ou impropriedades que 

possam repercutir na apreciação as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo. 

Portanto, com base no Despacho 05042/2019-5 contido no Protocolo 01625/2019-1, 

por ordem da Secretaria Geral de Controle Externo, vieram os autos a esta Secretaria 

de Controle Externo de Previdência e Pessoal que, por meio de manifestação 

envolvendo irregularidades ou impropriedades relacionadas às contas de gestão do 

ordenar de despesas do RPPS, apresenta relatório técnico específico elaborado a 

seguir, abrangendo condutas imputáveis ao chefe do Poder Executivo. 

2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE  

2.1 – Desequilíbrio atuarial gerado pela falta de efetividade do plano de 

amortização do déficit técnico atuarial do RPPS 

CRITÉRIO: Art. 40 da Constituição Federal/1988; art. 1º da Lei 9.717/1998; art. 69 da 

Lei complementar 101/2000 (LRF); arts. 17, 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008; e Lei 

Municipal 3.813/2016. 

RESPONSÁVEL: 

Eduardo Marozzi Zanotti – prefeito municipal nos exercícios de 2016 e 2017. 

CONDUTA: Executar plano não efetivo para a amortização do déficit atuarial do 

RPPS, bem como instituir a legislação estabelecendo tal plano. 

NEXO: Ao executar plano de amortização não efetivo, bem como editar a legislação 

estabelecendo tal plano, possibilitou o repasse insuficiente de alíquota de 

contribuição suplementar para a cobertura dos juros incidentes sobre o déficit, 

ocasionando o seu crescimento, em prejuízo ao equilíbrio financeiro e atuarial do 

RPPS. 

                                                                                                                                                                                                             

contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo; (Parágrafo incluído pela Resolução 320/2018, 
DOELTCEES 26.9.2018) 

§ 2º Para os fins do disposto no § 1º, a unidade técnica responsável pela instrução dos processos de 

prestação de contas dos regimes próprios de previdência elaborará o relatório técnico específico que 
subsidiará a análise das contas de governo. (Parágrafo incluído pela Resolução 320/2018, 
DOELTCEES 26.9.2018) 
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CULPABILIDADE: Era exigível conduta diversa, pois compete ao prefeito municipal a 

edição de legislação e a adoção de plano de amortização efetivo, munido de 

mecanismos que impeçam o crescimento do déficit atuarial do RPPS. 

SITUAÇÃO ENCONTRADA: 

Destaca-se que o plano de benefícios e custeio deve ser anualmente revisto, em 

observância ao equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, nos termos do art. 1º, inc. I, 

da Lei 9.717/1998. 

Nesse sentido, a avaliação atuarial indicará o plano de custeio necessário à cobertura 

do custo normal e do custo suplementar do plano de benefícios do RPPS, conforme 

estabelecido pelo art. 17, § 7º, da Portaria MPS 403/2008: 

§ 7º A Avaliação Atuarial indicará o plano de custeio necessário, a partir de 
sua realização, para a cobertura do custo normal e do custo suplementar do 
plano de benefícios do RPPS. 

O custo suplementar do plano de benefícios encontra-se definido pelo art. 2º, inciso 

XVI, da Portaria MPS 403/2008, nos seguintes termos: 

XVI - Custo Suplementar: o valor correspondente às necessidades de 
custeio, atuarialmente calculadas, destinadas à cobertura do tempo de 

serviço passado, ao equacionamento de déficits gerados pela ausência ou 
insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação da metodologia ou 
hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de 

ativos necessários às coberturas das reservas matemáticas previdenciárias;  

Assim, os benefícios previdenciários concedidos, relacionados ao tempo de serviço 

passado, ao equacionamento do déficit gerado pela ausência ou insuficiência de 

alíquotas de contribuição, inadequação da metodologia ou outras causas que 

ocasionaram a insuficiência de ativos, devem estar devidamente respaldados pelo 

custo suplementar do RPPS, atuarialmente calculado para sua cobertura por meio de 

plano de amortização para equacionamento do déficit atuarial do RPPS. 

Em análise ao caso concreto, observa-se que o município estabeleceu o repasse de 

alíquota de contribuição suplementar, destinado à cobertura do custo suplementar do 

RPPS, por meio da Lei Municipal 3.813/2016, de 24/11/2016: 
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Considerando a adoção da alíquota de 10% de contribuição suplementar, no 

exercício em análise, conforme previsão do art. 1º da Lei Municipal 3.813/2016, 

busca-se calcular a efetividade do plano de amortização estabelecido, com base na 

cobertura mínima dos juros incidentes sobre o déficit atuarial do RPPS, com o 

objetivo de evitar o seu crescimento.  

Dessa forma, por meio do demonstrativo de resultados da avaliação atuarial 

(DRAA/data base: 31/12/2016), enviado à Secretaria da Previdência Social, em 

30/05/2017, desconsiderados os recursos previstos para cobertura do déficit por meio 

do plano de amortização vigente, apurou-se déficit atuarial de R$ 30.308.290,69. 

Com base na meta atuarial estabelecida, utilizando-se a taxa anual de juros de 

6,00%, o valor do juro anual incidente sobre o déficit atuarial alcançou o valor de 

R$1.818.497,45 (R$ 30.308.290,69x 6,00%). 

Além do juro anual incidente no exercício 2017, seria importante a amortização de 

parte do valor principal do déficit atuarial. Porém, considerando a adoção de plano de 

amortização por meio de alíquotas crescentes de contribuição suplementar, não se 

adotou nenhuma amortização do valor principal como exigência para a efetividade do 

plano de amortização, mas apenas a cobertura dos juros incidentes sobre o déficit. 

Dessa forma, depreende-se que a alíquota suplementar de 10% adotada para o 

exercício de 2017, que correspondeu a R$ 660.475,58, conforme consta do 

demonstrativo de receitas devidas e arrecadadas pelo RPPS (DEMREC), não foi 

suficiente para evitar a elevação do déficit atuarial, uma vez que não foi efetuado 

pagamento mínimo do juro anual sobre o déficit, no valor de R$ 1.818.497,45.  
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Assim, conclui-se que o plano de amortização do déficit atuarial do RPPS não foi 

suficiente para evitar a elevação do déficit atuarial por meio do pagamento mínimo do 

juro incidente sobre o déficit atuarial, prejudicando o equilíbrio atuarial do RPPS. 

De acordo com os dados enviados à Secretaria da Previdência Social, em 

30/05/2017, por meio do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA 

(data de avaliação: 31/12/2016), verifica-se que o plano de amortização proposto para 

equacionamento do déficit atuarial do Município de Ibiraçu evidenciava o crescimento 

desse déficit até o exercício de 2021; mas mesmo assim, tal plano foi adotado. Segue 

demonstrado: 

 

Conforme dados demonstrados na tabela 24 deste relatório, verifica-se que o déficit 

atuarial cresceu 18,39%, entre as datas bases de 31/12/2016 a 31/12/2017: 

Tabela 24) Evolução das Avaliações Atuariais                     Em R$ 
1,00 

DRAA 2014 2015 2016 2017 2018 

Data base 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 
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a) Ativos - PP 11.994.623,50 12.403.342,57 11.219.967,91 12.889.853,65 14.889.264,69 

b) Prov. Mat.  (17.912.189,96) (35.822.085,65) (40.197.477,58) (43.198.144,34) (50.770.435,04) 

Cobertura2 = a/b 0,67 0,35 0,28 0,30 0,29 

Resultado = a-b (5.917.566,46) (12.403.342,57) (28.977.509,67) (30.308.290,69) (35.881.170,35) 

Evolução (%) - 109,60% 133,63% 4,59% 18,39% 

Método de Finan. PUC PNI PUC PUC PUC 

Atuário 
João Vicente 

Dias 

Ricardo C. de 

Melo 

Richard 

Dutzmann 

Richard 

Dutzmann 

Richard 

Dutzmann 

Fonte: Relatório Técnico 169/2018 (PCA/2016) e Demonstrativo DRAA/2018 – Secretaria 
da Previdência Social. 

O art. 69 da LRF determina a obrigação de o ente preservar o equilíbrio financeiro e 

atuarial do regime previdenciário, não havendo, portanto, respaldo na legislação para 

a postergação da amortização efetiva do déficit atuarial do RPPS. 

Ressalta-se que a diretora presidente do IPRESI, Sra. Suellen Conte Martins, e o 

atuário responsável pelo estudo da avaliação atuarial de 2016, Sr. Richard Mendes 

Dutzmann, já estão respondendo por indicativo de irregularidade semelhante, na 

PCA/2016 (Proc. TC 9197/2017, RT 169/2018, item 3.5.1.2 - Inconsistências no 

estudo de avaliação atuarial). 

Assim, sugere-se a citação do prefeito municipal, agente responsável pelo equilíbrio 

financeiro e atuarial do RPPS, nos termos do art. 69 da LRF, para a apresentação de 

justificativas/documentos acerca dos indícios de falta de efetividade do plano de 

amortização do déficit atuarial do RPPS. 

Importante frisar que a grave infração à norma legal ou regulamentar constitui prática 

passível de aplicação de multa, conforme disposto no art. 135, inc. II3, da Lei 

Complementar Estadual 621/2012; assim como, no art. 389, inc. II4, do Regimento 

Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013). 

                                                                 
2
 Art. 2º, inc. XXII, da Portaria MPS 403/2008: “Índice de Cobertura: relação entre o Ativo Real Líquido 

e a Reserva Matemática Previdenciária calculada pelo Método de Crédito Unitário Projetado”. 
3
 Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:  

[...] 
II - prática de ato ou omissão, com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; 

4
 Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, 

atualizada na forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas e atos adiante indicados, 
observada a seguinte gradação:  

II - prática de ato ou omissão, com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial: multa no valor compreendido entre três e cem por 
cento; 
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OBJETO: Ausência de efetividade do plano de amortização do déficit atuarial do 

RPPS. 

EVIDÊNCIAS: repasse insuficiente de alíquota de contribuição suplementar, no 

exercício de 2017, impossibilitando a cobertura mínima dos juros incidentes sobre o 

déficit atuarial do RPPS. 

CAUSA: Instituir e executar plano não efetivo para a amortização do déficit atuarial 

do RPPS. 

EFEITO: Ao instituir e executar plano de amortização não efetivo, possibilitou o 

repasse insuficiente de alíquota de contribuição suplementar para a cobertura mínima 

dos juros incidente sobre o déficit, ocasionando o seu crescimento, em prejuízo ao 

equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. 

2.2 – Comprometimento do equilíbrio atuarial devido à ausência de correlação 

entre a lei municipal para amortizar o déficit técnico atuarial do RPPS e o 

estudo de avaliação atuarial anual, enviado na PCA/2017 

CRITÉRIO: Art. 40 da Constituição Federal/1988; art. 69 da Lei complementar 

101/2000 (LRF); art. 1º, inciso I, e art. 9º, inciso II, da Lei 9.717/1998; arts. 17, 18 e 19 

da Portaria MPS 403/2008; e Lei Municipal 3.881/2017. 

RESPONSÁVEIS: 

Eduardo Marozzi Zanotti – prefeito municipal nos exercícios de 2016 e 2017. 

CONDUTA: Instituir legislação municipal para amortizar o déficit técnico atuarial do 

RPPS sem correlação com o estudo de avaliação atuarial anual, enviado na 

prestação de contas anual/2017. 

NEXO: Ao instituir legislação municipal para amortizar o déficit técnico atuarial do 

RPPS sem correlação com o estudo de avaliação atuarial anual, enviado na 

prestação de contas anual/2017, promoveu-se uma divergência no montante de 

R$9.160.236,18, nos aportes atuariais. 
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CULPABILIDADE: Era exigível conduta diversa, pois compete ao prefeito municipal 

instituir legislação que estabeleça plano de amortização do déficit técnico atuarial do 

RPPS de acordo com o parecer atuarial indicado no estudo de avaliação atuarial 

anual, constante no DEMAAT/2017. 

SITUAÇÃO ENCONTRADA: 

Verifica-se que na avaliação atuarial anual (DEMAAT), constante desta PCA, que 

para saldar o déficit técnico, de 31/12/2017, no valor de R$ 35.881.170,35, foi 

proposto a adoção de alíquota suplementar fixa mensal, não inferior a 35,85% sobre 

o total da folha de pessoal em atividade, durante um prazo de 27 anos, do exercício 

de 2018 a 2044. A outra opção proposta foram os aportes anuais, pelo mesmo prazo 

(exercício de 2018 a 2044), conforme demonstrado a seguir: 

Fonte: Demonstrativo DEMAAT, data da avaliação: 31/12/2017 e data-base: 31/12/2017 – PCA/2017. 

No entanto, constata-se que a lei municipal estabelecida para implementar o plano de 

amortização foi anterior ao estudo dessa avaliação atuarial, de 31/12/2017, qual seja, 

Lei Municipal 3.881, de 27/12/2017, que menciona que o aporte suplementar foi 

aferido no Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA, apresentado 

em 2017, sem mencionar o estudo da avaliação atuarial (DEMAAT), bem como a sua 

data de avaliação. Ressalta-se que tal lei municipal não se refere aos DEMAAT 

encaminhados a este Tribunal de Contas, por meio das prestações de contas anuais 

dos exercícios de 2016 e 2017 (Processos TC 9197/2017 e 9262/2018). 
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Constata-se, também, que a Lei Municipal 3.881, de 27/12/2017, estabeleceu aportes 

atuariais diferentes aos propostos pelo estudo da avaliação atuarial (DEMAAT/2017), 

para o exercício de 2018. Segue demonstrado: 

 
Fonte: Lei Municipal 3.881, de 27/12/2017

5
. 

Acrescenta-se que, no estudo da avaliação atuarial (DEMAAT), de 31/12/2017, 

valores iguais aos aportes estabelecidos pela Lei Municipal 3.881, de 27/12/2017, 

foram calculados a valor presente, representando um montante de R$ 31.617.994,68, 

como o atual plano de cobertura do déficit técnico, mencionando apenas que tal plano 

está definido conforme “Legislação Municipal”, ou seja, não informou o número da lei.  

Resta informar que os aportes atuariais propostos no estudo da avaliação atuarial 

(DEMAAT), de 31/12/2017, superam os aportes estabelecidos pela Lei Municipal 

3.881, de 27/12/2017, em R$ 9.160.236,18, conforme demonstrado a seguir: 

Tabela 28) Apuração de divergências entre DEMAAT e Lei Municipal                Em R$ 1,00 

Ano Aportes Anuais - DEMAAT 
Aportes Anuais - Lei Municipal 

3.881/2017 
Diferença 

2018                                           835.379,81                                                835.973,81  -                               594,00  

2019                                        1.124.978,15                                             1.124.978,15                                          -    

2020                                        1.652.770,97                                             1.420.284,91                           232.486,06  

2021                                        2.003.158,42                                             1.721.385,31                           281.773,11  

2022                                        2.360.388,33                                             2.028.365,69                           332.022,64  

2023                                        2.793.357,74                                             2.341.313,54                           452.044,20  

2024                                        2.821.291,31                                             2.482.936,01                           338.355,30  

2025                                        2.849.504,23                                             2.507.792,64                           341.711,59  

2026                                        2.877.999,27                                             2.532.870,56                           345.128,71  

2027                                        2.906.779,26                                             2.558.199,27                           348.579,99  

                                                                 
5
 Disponível em: http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/legislacao/norma.aspx?id=4769&tipo=1&ano=2017. 

Acesso em: 15 de abril de 2019. 
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2028                                        2.935.847,06                                             2.583.781,26                           352.065,80  

2029                                        2.965.205,53                                             2.609.619,08                           355.586,45  

2030                                        2.994.857,58                                             2.635.715,27                           359.142,31  

2031                                        3.024.806,16                                             2.662.072,42                           362.733,74  

2032                                        3.055.054,22                                             2.688.693,14                           366.361,08  

2033                                        3.085.604,76                                             2.715.580,08                           370.024,68  

2034                                        3.116.460,81                                             2.742.735,88                           373.724,93  

2035                                        3.147.625,42                                             2.770.163,23                           377.462,19  

2036                                        3.179.101,67                                             2.797.864,87                           381.236,80  

2037                                        3.210.892,69                                             2.825.843,52                           385.049,17  

2038                                        3.243.001,61                                             2.854.101,95                           388.899,66  

2039                                        3.275.431,63                                             2.882.642,97                           392.788,66  

2040                                        3.308.185,95                                             2.911.469,40                           396.716,55  

2041                                        3.341.267,81                                             2.940.584,09                           400.683,72  

2042                                        3.374.680,48                                             2.969.989,93                           404.690,55  

2043                                        3.408.427,29                                             2.999.689,83                           408.737,46  

2044                                        3.442.511,56                                             3.029.686,73                           412.824,83  

TOTAL                                      76.334.569,72                                           67.174.333,54                        9.160.236,18  

Fonte: DEMAAT, de 31/12/2017 e Lei Municipal 3.881, de 27/12/2017. 

Diante do exposto, sugere-se a citação do prefeito municipal para a apresentação de 

justificativas quanto à ausência de correlação entre a lei municipal para amortizar o 

déficit técnico atuarial do RPPS e o estudo de avaliação atuarial anual, enviado ao 

TCEES. 

Registra-se que a grave infração à norma legal ou regulamentar constitui prática 

passível de aplicação de multa, conforme disposto no art. 135, inc. II6, da Lei 

Complementar Estadual 621/2012; assim como, no art. 389, inc. II7, do Regimento 

Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013). 

OBJETO: Ausência de correlação entre a lei municipal para amortizar o déficit técnico 

atuarial do RPPS e o estudo de avaliação atuarial anual, constante do DEMAAT, 

enviado na PCA/2017. 

                                                                 
6
 Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 
[...] 
II - prática de ato ou omissão, com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;  

7
 Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, 

atualizada na forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas e atos adiante indicados, 

observada a seguinte gradação:  
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EVIDÊNCIAS: Lei Municipal 3.881, de 27/12/2017, que estabelece aportes atuariais 

para o exercício de 2018, sem correlação com o estudo de avaliação atuarial anual, 

constante do DEMAAT, enviado na PCA/2017. 

CAUSA: Instituir/promover/sugerir legislação municipal para amortizar o déficit 

técnico atuarial do RPPS sem correlação com o estudo de avaliação atuarial anual, 

constante do DEMAAT, enviado na PCA/2017.  

EFEITO: Ao instituir/promover/sugerir legislação municipal para amortizar o déficit 

técnico atuarial do RPPS sem correlação com o estudo de avaliação atuarial anual, 

constante do DEMAAT, enviado na PCA/2017, promoveu-se uma divergência no 

montante de R$ 9.160.236,18, nos aportes atuariais. 

 

3 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Em face dos indicativos de irregularidade apontados, em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sugere-se a remessa desta 

manifestação ao Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, nos termos previstos 

pelo art. 9º, §§ 1º e 2º, da Resolução TC 297/2016, para a doção de medidas 

pertinentes, com base na seguinte proposta de encaminhamento: 

1. A citação do responsável descrito no quadro adiante, nos termos do art. 358, inc. 

I, e art. 359 do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261, de 4 

de junho de 2013 e art. 63, inc. I, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de 

março de 2012, para que, no prazo estipulado, apresente razões de justificativas, 

bem como documentos que entender necessários, em razão dos achados 

detectados, com possibilidade de aplicação de multa, caso não sejam 

devidamente justificados: 

 

                                                                                                                                                                                                             

II - prática de ato ou omissão, com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial: multa no valor compreendido entre três e cem por 

cento; 
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Descrição do Achado /  
Base Normativa 

Responsáveis 
Proposta de 

Encaminhamento 

3.5.3.1. Desequilíbrio atuarial gerado pela 
falta de efetividade do plano de amortização 
do déficit técnico atuarial do RPPS. 

 
CRITÉRIO: Art. 40 da Constituição 
Federal/1988; art. 1º da Lei 9.717/1998; art. 69 

da Lei complementar 101/2000 (LRF); arts. 17, 
18 e 19 da Portaria MPS 403/2008; e Lei 
Municipal 3.813/2016. 

Eduardo Marozzi 
Zanotti 

(prefeito municipal) 

 
 
 

 
 

Citação 

3.5.4.2. Comprometimento do equilíbrio 
atuarial devido à ausência de correlação 
entre a lei municipal para amortizar o déficit 

técnico atuarial do RPPS e o estudo de 
avaliação atuarial anual, enviado na 
PCA/2017. 

 
CRITÉRIO: Art. 40 da Constituição 
Federal/1988; art. 69 da Lei complementar 

101/2000 (LRF); art. 1º, inciso I, e art. 9º, inciso 
II, da Lei 9.717/1998; arts. 17, 18 e 19 da 
Portaria MPS 403/2008; e Lei Municipal 

3.881/2017. 

Eduardo Marozzi 

Zanotti 
(prefeito municipal) 

 
 
 

 
Citação 

 

Vitória/ES, 17 de maio de 2019. 

 

(documento assinado digitalmente) 

DIEGO HENRIQUE FERREIRA TORRES 

Auditor de Controle Externo – Matrícula 203.545 
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