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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE AUDITORES

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - CEP: 01017-906 - São Paulo/SP
PABX: (11) 3292-3266   -   Internet: http://www.tce.sp.gov.br

 

SENTENÇA DO AUDITOR MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO
 
PROCESSO:               TC-011923/989/16
ÓRGÃO:                      Jaguariúna Previdência – Fundo Especial de Previdência
Social de Jaguariúna
MUNICÍPIO-SEDE:     Jaguariúna
RESPONSÁVEL:        Tânia Candozini Russo – Presidente (1º.1.2015 a
31.12.2015)
ASSUNTO:                  Balanço Geral do Exercício de 2015
MPC:                            Ato Normativo 06/14 - PGC
INSTRUÇÃO:              UR-03/DSF-I
ADVOGADA:              Tânia Candozini Russo – OAB/SP nº 191.662
 
RELATÓRIO
 
                                      Versam os autos sobre as contas, exercício de 2015, do
Fundo Especial de Previdência Social de Jaguariúna, entidade criada pela Lei
Complementar Municipal n.º 209, de 09 de maio de 2012, com as alterações
introduzidas pelas Leis Complementares n.ºs 213 e 214, ambas de 24 de julho de
2012.  
                                      Na instrução processual a Fiscalização apontou as
seguintes ocorrências:
                                                  1.Item B.1.1.1 – PARCELAMENTOS - Não informado pelo Fundo e nas peças contábeis o
segundo Termo de Confissão de Dívida e Parcelamentos referentes ao exercício de 2015, gerando omissão de passivo;
                                                  2. Item B.1.2 – RESULTADO FINANCEIR0 E ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL -
Apresentada diferença negativa de R$ 525.859,35 que segundo o Fundo de Previdência, trata-se de diferença na
metodologia entre os sistemas.
                                                  3. Item B.1.3 – FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS - O JAGUARPREV deixou de receber em
2015, os repasses de contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal no montante de R$ 2.205.641,64, referente ao
período de maio a julho de 2015. - A Prefeitura não realizou pagamento do repasse referente ao mês de setembro de 2015
em seu devido tempo, só o fazendo no início de 2016.  No entanto, mesmo assim, o Fundo contabilizou o pagamento em
2015.
                                                  4. Item B.1.4 - DÍVIDA ATIVA - Omissão no Balanço Patrimonial na conta “Ativos Potenciais
Ativos”, a Dívida Ativa da Prefeitura com o Fundo do Termo de Parcelamento ocorrido em 2015, estando informado apenas o
de 2014.
                                                  5. Item B.3.3 -  ENCARGOS SOCIAIS  - A Prefeitura não repassou a parte patronal de
alguns meses dos créditos previdenciários para o Fundo previdenciário JAGUARPREV, gerando Termo de Parcelamento
para os meses referentes a maio a julho de 2015, e o referente ao mês de setembro/2015, só sendo regularizado em 2016.
                                                  6. Item D.2 - FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP  - Nos
trabalhos da Fiscalização foram encontradas algumas divergências entre os dados da Origem e os prestados ao Sistema
AUDESP que foram objeto de comentários no corpo deste relatório.
                                                  7. Item D.7 – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - Irregularidade por
faltas e atrasos nos repasses previdenciários.
                                                 
                                      Em atendimento a notificação, veio a Entidade, por sua
Presidente – Sra. Tânia Candozini Russo oferecer justificativas, acompanhada de
documentos.
                                      Quanto a falta de informação, nas peças contábeis, do
segundo Termo de Confissão de Dívida e Parcelamentos, referentes ao exercício
de 2015, gerando omissão de passivo, informou que a imprecisão foi corrigida no
exercício seguinte, em março de 2016, não mais subsistindo a irregularidade.
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                                      Os mesmos argumentos foram apresentados em relação a
falha apontado nos itens B.1.3 e B.3.3.
                                      A diferença negativa de R$ 525.859,35 constatada entre os
registros contábeis e o informado no sistema AUDESP, esclareceu que se trata da
provisão para perdas em investimentos, com a metodologia de apuração do
AUDESP não observando a reversão que ocorre com a provisão, ”pois a conta do
investimento é reduzida, o que faz com que o valor contábil líquido da carteira volte
ao original quando não utilizado, mas que este fato não interfere no saldo das
respectivas contas.
                                      Prosseguiu, aduzindo que, “Evidente que se o sistema
AUDESP subtrai do patrimônio líquido do RPPS o valor inscrito como provisão
para perdas em investimentos (-R$ 525.859,35), ocorrerá uma diminuição no
montante do PL, porém, não se pode fazer este cálculo porque se trata de
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS.” Desse modo, entende que
“não há qualquer divergência de valores entre o Resultado Financeiro e
Econômico, o Saldo Patrimonial e os dados informados no sistema AUDESP,
estando tais dados absolutamente REGULARES.”  
                                      Em relação ao não recebimento, em 2015, dos repasses de
contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal no montante de R$
2.205.641,64, referente ao período de maio a julho de 2015, a defesa alegou que a
assertiva não está correta, “pois se o montante citado foi devidamente parcelado e
a primeira parcela já recebida em 2015 não se pode afirmar que o valor está em
aberto ou que se trata de Dívida Ativa, até mesmo porque a própria Fiscalização
cita o parcelamento. Destarte, esta ocorrência está REGULARIZADA COM O
PARCELAMENTO.”
                                       A respeito da omissão no Balanço Patrimonial na conta “Ativos Potenciais
Ativos”, a Dívida Ativa da Prefeitura com o Fundo do Termo de Parcelamento ocorrido em 2015, estando informado apenas o
de 2014, reiterou os mesmos argumentos já lançados, ou seja, de que a confissão de
dívida da Prefeitura para com o Fundo e o parcelamento já encontram-se
corretamente escriturados no Balanço Patrimonial.
                                      No mesmo sentido, em relação aos itens D.2 e D.7.
                                      Ao final, requereu a realização de auditoria contábil,
fazendo questão de anexar os últimos Certificados de Regularidade Previdenciária
– CRP, para fins de pedir a regularidade da matéria.
                                      Os autos retornaram do D. MPC nos termos do Ato
Normativo nº 6/2014-PGC, DOESP 8/2/2014.
                                      É o relatório.
DECISÃO
                                      As máculas verificadas pela Fiscalização, embora
relevantes, não se revestem de gravidade suficiente para ensejar a reprovação das
contas, sobretudo quando as alegações apresentadas contaram com medidas
saneadoras, que embora realizadas no exercício seguinte, não distorceram
sobremaneira as demonstrações contábeis, nem a confiabilidade dos resultados,
que, por sinal, se revelaram favoráveis, a exemplo do superávit orçamentário
apurado de R$ 16.686.660,80, vindo a elevar, ainda mais, o superávit financeiro
advindo dos exercícios anteriores, para R$ 45.180.904,56, seguido de um
resultado econômico positivo (R$ 9.774.692,63), apurando-se um Ativo Real
Liquido de R$ 1.107.637,13, revertendo o passivo a descoberto do ano anterior,
cabendo, apenas um alerta a Origem no sentido de que a responsabilidade
primeira na prevenção e identificação de erros é da administração da entidade.
                                      Para tanto, deve manter um sistema de controle interno
capaz de detectar inconsistências, comunicando, tão cedo quanto possível, os
órgãos de controle externo.
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                                      Registro que no RPPS os valores objeto de parcelamentos
acordados comporão a base da avaliação atuarial, sendo registrados
contabilmente na composição da provisão matemática previdenciária, diminuído a
necessidade de provisão a ser constituída.
                                      Quanto a Gestão dos Investimentos, embora a Origem
tenha auferido rendimentos financeiros no importe de R$ 5.253.276,75, a
rentabilidade alcançada foi negativa (-0,49%), após expurgado o índice
inflacionário de 10,67%, já que a rentabilidade da carteira de investimentos foi de
10,18%, colaborando com a redução do déficit atuarial para R$ 13.636.302,93.
                                      Nesta conformidade, e considerando o contido nos autos, e
nos termos do que dispõem a Constituição Federal, artigo 73, §4º e a Resolução n°
03/2012 deste Tribunal, JULGO REGULARES as contas do Fundo Especial de
Previdência Social de Jaguariúna – Jaguariúna Previdência, relativas ao exercício
de 2015, com fundamento no artigo 33, I, da Lei Complementar nº 709/93, dando-
se quitação ao responsável, nos termos do artigo 34 do referido diploma legal.
Excetuo os atos pendentes de julgamento por este Tribunal.
               Alerto a Origem no sentido de que a responsabilidade primeira na
prevenção e identificação de erros é da administração da entidade. Para tanto,
deve manter um sistema de controle interno capaz de detectar inconsistências,
comunicando, tão cedo quanto possível, os órgãos de controle externo.
                                      Fica, ainda, a Fiscalização, nas próximas inspeções,
incumbida de aferir o efetivo cumprimento das medidas anunciadas.
                                      Esclareço, por derradeiro 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 para publicar.
                                      Após o trânsito em julgado, ao arquivo.
 

C.A., 24 de junho de 2019.
 

MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO
AUDITOR

MMC-01
 
PROCESSO:               TC-011923/989/16
ÓRGÃO:                      Jaguariúna Previdência – Fundo Especial de Previdência
Social de Jaguariúna
MUNICÍPIO-SEDE:     Jaguariúna
RESPONSÁVEL:       Tânia Candozini Russo – Presidente (1º.1.2015 a
31.12.2015)
ASSUNTO:                 Balanço Geral do Exercício de 2015
MPC:                           Ato Normativo 06/14 - PGC
INSTRUÇÃO:             UR-03/DSF-I
ADVOGADA:              Tânia Candozini Russo – OAB/SP nº 191.662
 
EXTRATO: Pelos motivos expostos na sentença proferida, JULGO REGULARES
as contas do Fundo Especial de Previdência Social de Jaguariúna – Jaguariúna
Previdência, relativas ao exercício de 2015, com fundamento no artigo 33, I, da Lei
Complementar nº 709/93, dando-se quitação ao responsável, nos termos do artigo
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34 do referido diploma legal. Excetuo os atos pendentes de julgamento por este
Tribunal. Alerto a Origem no sentido de que a responsabilidade primeira na
prevenção e identificação de erros é da administração da entidade. Para tanto,
deve manter um sistema de controle interno capaz de detectar inconsistências,
comunicando, tão cedo quanto possível, os órgãos de controle externo. Fica,
ainda, a Fiscalização, nas próximas inspeções, incumbida de aferir o efetivo
cumprimento das medidas anunciadas. Esclareço, por derradeiro 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.
                                       

C.A., 24 de junho de 2019.
 

MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO
AUDITOR

MMC-01
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