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EXERCÍCIO: 2017

EM EXAME: Prestação  de  Contas  dos  Gestores  de  Previdência
Municipal 

INSTRUÇÃO: UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.3/DSF-I

Em  exame  a  prestação  de  contas  de  2017  do  Fundo  Especial  de

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna, instituído pela

Lei Municipal nº 209 DE 09/05/2012 e alterações posteriores.

A  Fiscalização  apontou  ocorrências,  abaixo  citadas,  sintetizadas  na

conclusão  de  seu  laudo,  acostado  no  evento  n.  12,  Arquivo:  eTC-3532.989.17-2  -

JAGUARPREV - 2017.pdf.

Resumo a seguir os apontamentos anotados pela unidade fiscalizadora.

A.2.2 - APRECIAÇÃO DAS CONTAS POR PARTE DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO  -  Observou  que  três  membros  do  Conselho  de  Administração

possuem nível  de  escolaridade  que,  em princípio,  é  incompatível  com a  atividade,

entendimento e complexidade que exerce na gestão de investimentos do órgão.

D.8  -  ATENDIMENTO  À  LEI  ORGÂNICA,  INSTRUÇÕES  E

RECOMENDAÇÕES  DO  TRIBUNAL  -  Remessa  intempestiva  de  documentos  ao
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AUDESP em alguns meses do exercício.

Ao examinar a instrução da matéria, verifiquei a falta de complexidade dos

apontamentos anotados pela inspeção.

Assim,  por  meio  do  despacho,  encaminhei  os  autos  ao  MPC  para

avaliação conclusiva nos termos regimentais (evento n.15).

O Ministério Público de Contas, por sua vez, não selecionou este processo
para avaliação nos termos do art. 1º, § 5º, do Ato Normativo nº 006/04 – PGC, publicado
no DOE de 08/02/14, restituindo os autos para prosseguimento (evento n. 17).

Informo  a  seguir  o  resultado  do  julgamento  das  contas  deste  Órgão,
relativas aos exercícios anteriores e posteriores ao examinado:

TC-000549/003/15 Em trâmite.

TC-011923/989/16 Regulares, com trânsito em julgado em 23/07/2019.

TC-018536/989/16 Regulares com ressalvas, com trânsito em julgado em
28/11/2017.

TC-003532/989/17 Em análise.

TC-002999/989/18 Em trâmite.

TC-003333/989/19 Em instrução.

 É o relatório.

Decido.

Estas contas apresentam condições de receber um julgamento favorável,

com ressalva, visto que a instrução dos autos demonstra que não foram constatadas

irregularidades em aspectos de importância para o exame de contas da espécie, apesar

da inércia  do Fundo em apresentar  suas justificativas em relação as improbridades

apontadas pela Fiscalização.

De fato, este Fundo cumpriu suas finalidades com resultados positivos na

execução orçamentária de R$ 22.763.286,88 e financeira de R$ 100.777.145,91, em

respeito aos art. 40 da Carta Federal, art. 1º, caput, da Lei Federal nº 9.717/98 e 1º, §

1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Além disso,  foi  constatado incremento nas receitas de contribuição em

torno de 39,48%, ou seja, passaram de R$ 25.667,958,85 para R$ 35.772.136,05, os

investimentos  se  amoldaram  aos  regramentos  da  Resolução  CMN  nº  3.992/10  e

alterações posteriores.

Houve  considerável  redução  do  déficit  atuarial  (data-base  dez/16),

alcançando  o  Fundo,  de  fato,  rentabilidade  real  positiva  em  9,91%;  as  aplicações

financeiras estão em consonância com a Resolução CMN nº 3922/10 (artigos 7º, 8º e

9º), não havendo perdas em investimentos.

Como constatou a inspeção, este Fundo não efetuou gastos a título de

despesas administrativas.

As  demonstrações  financeiras  foram  aprovadas  pelos  Conselhos

existentes e o Comitê de Investimentos está devidamente implementado, atendendo

aos requisitos legais. 

No tocante ao apontamento referente ao Conselho de Administração não

possuir nível de escolaridade compativel a atividade, entendimento e complexidade da

gestão de investimentos do órgão, entendo prudente o atendimento ao artigo 8 da lei

9717/1998, com redação dada pela lei 13846/2019.

Com relação ao  cumprimento dos  prazos de envio dados ao Sistema

AUDESP, ressalto que este passou a ser examinado em processo específico, podendo

a reiteração injustificada da falha acarretar  a  imposição de multa  aos responsáveis

naquele processo.

Ante o exposto e, nos termos da Constituição Federal, artigo 73, § 4º c/c a

Resolução n° 3/2012, deste Tribunal, JULGO REGULARES COM RESSALVA as contas

do  Fundo Especial  de  Previdência  Social  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de

Jaguariúna,  relativas  ao  exercício  de  2017,  conforme  artigo  33,  inciso  II,  da  Lei

Complementar Estadual nº 709/93,

Quito o responsável, nos termos do art. 35 do mesmo diploma legal.

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 desta 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:
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1) Aguardar o prazo recursal

2) Certificar o trânsito em julgado.

Após, e ao final,  ao arquivo.

CA, 2 de agosto de 2019.

JOSUE ROMERO

AUDITOR

JR/09
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EXTRATO:  Pelos  motivos  expressos  na  sentença  proferida,   JULGO

REGULARES COM RESSALVA as contas do Fundo Especial de Previdência Social dos

Servidores  Públicos  do  Município  de  Jaguariúna,  relativas  ao  exercício  de  2017,

conforme  artigo  33,  inciso  II,  da  Lei  Complementar  Estadual  nº  709/93.  Quito  o

responsável, nos termos do art. 35 do mesmo diploma legal. 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 desta 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
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