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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCELO VERDINI MAIA 

 

PLENÁRIO 
 

VOTO GA-1 

PROCESSO: TCE-RJ 213.290-3/17 

ORIGEM: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS 

PREVINIL 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ORDENADOR DE DESPESAS E DO RESPONSÁVEL PELA 

TESOURARIA – EXERCÍCIO: 2016 

ORDENADOR: HELIOMAR SANTOS 

TESOUREIRO: ALBERTO ZAMPAGLIONE 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO 

DE NILÓPOLIS - PREVINIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

ORDENADOR DE DESPESAS E DO RESPONSÁVEL PELA 

TESOURARIA. REGULARIDADE DAS CONTAS DO ORDENADOR 

DE DESPESAS. RESSALVAS. DERMINAÇÕES. QUITAÇÃO. 

REGULARIDADE DAS CONTAS DO TESOUREIRO. QUITAÇÃO 

PLENA. ARQUIVAMENTO. 

Versa o presente da Prestação de Contas do Ordenador de Despesas e do Responsável pela 

Tesouraria Do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis - PREVINIL, de 

responsabilidade do Sr. Heliomar Santos, referente ao exercício de 2016. 

Em sessão de 25.09.2018, nos termos do meu voto, o Plenário, assim decidiu: 

“VOTO: 

I- Pela COMUNICAÇÃO ao atual Gestor do Instituto de Previdência dos Servidores 
do Município de Nilópolis, nos termos do § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 
204/96, a ser efetuada consoante o art. 26 e incisos do Regimento Interno deste 
Tribunal, para que encaminhe os documentos e preste o esclarecimento a seguir 
elencados: 

DOCUMENTOS: 

1 - Conciliação dos saldos bancários e cópia dos extratos dos investimentos em 
31/12/16 no valor total de R$ 365.109,43, conforme incisos XVI e XVI do art.5º da 
Deliberação TCE-RJ n.º 200/96;  
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2 - Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/16,  conforme nova estrutura do 
MCASP; 

3 - Cópia da Ata da Reunião do Conselho Fiscal do PREVINIL, sobre as contas, em 
análise. Doc.  35.424-0/18 

ESCLARECIMENTO: 

1 - Esclarecer o motivo pelo qual a conta “Investimentos e Aplicações Temporárias a 
Curto Prazo” para o exercício seguinte  registrada no Balanço Financeiro no valor de 
R$ 365.109,43, não está devidamente registrada no Ativo Circulante do Balanço 
Patrimonial, contrariando a nova estrutura constante do MCASP, bem como não 
permite o conhecimento da composição patrimonial previsto no art. 85 da Lei nº 
4.320/64 c/c NBC T 16.1 item 4. 

II - Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. Heliomar Santos, Ordenador de Despesas do Instituto 
de Previdência dos Servidores Municipais de Nilópolis – PREVINIL no exercício de 
2016, nos termos do § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a ser 
efetuada consoante o art. 26 e incisos do Regimento Interno, cientificando-o da 
decisão prolatada pelo Egrégio Plenário e alertando-o de que a ausência de 
elementos imprescindíveis à análise deste processo poderá comprometer o 
julgamento das contas, que se encontram sob sua responsabilidade. 

III - Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. Alberto Zampaglione, Tesoureiro do Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais de Nilópolis – PREVINIL no exercício de 2016, 
nos termos do § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a ser efetuada 
consoante o art. 26 e incisos do Regimento Interno, cientificando-o da decisão 
prolatada pelo Egrégio Plenário e alertando-o de que a ausência de elementos 
imprescindíveis à análise deste processo poderá comprometer o julgamento das 
contas, que se encontram sob sua responsabilidade.” 

A decisão sobredita foi materializada por intermédio dos Ofícios a seguir elencados: 

PRS/SSE/CSO 

Nº 
DESTINATÁRIO 

DATA DE 

RECEBIMENTO 
RESPOSTA 

PRS/SSE/CSO 

033380/2018 

ALBERTO ZAMPAGLIONE - Tesoureiro do 
PREVINIL 30/10/2018 CIÊNCIA 

PRS/SSE/CSO 

033382/2018 

DANIELLE VILLAS BOAS AGERO CORREA - atual 

Gestor do PREVINIL 
29/10/2018 

Documento 

35.424-9/18 

PRS/SSE/CSO 

033382/2018 

HELIOMAR SANTOS Ordenador de Despesas do 

PREVINIL 
20/12/2018 CIÊNCIA 

 

Em sua análise, a 2ª Coordenadoria de Auditoria de Contas – 2ª CAC, assim se manifesta: 

“(...) 

 

3.1 – DA COMUNICAÇÃO A ATUAL GESTORA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES DE NILÓPOLIS – SRª. DANIELE VILLAS BOAS AGERO CORREA 

Documento nº 35.424-0/18 – anexado em 19/11/2018 

 
1 - Conciliação dos saldos bancários e cópia dos extratos dos investimentos em 
31/12/16 no valor total de R$ 365.109,43, conforme incisos XVI e XVI do art.5º da 
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Deliberação TCE-RJ n.º 200/96;  
 
Vide item 1 dos esclarecimentos 
 
2 - Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/16, conforme nova estrutura do 
MCASP; 
 
Resposta: Foi encaminhada a Demonstração dos Fluxos de Caixa, mediante a 
documentação anexada em 19/11/2018 (Doc. n.º 35.424-0/18): 
 
Análise: Encaminhou um demonstrativo onde o saldo final de caixa correspondeu ao 
somatório das conciliações bancários no valor R$3.159.814,77. Porém, como já 
apontado nos autos, esse valor era divergente do saldo do exercício seguinte 
apresentado no Balanço Financeiro, que registrava o montante de R$3.159.814,77, 
que adicionado ao saldo de Investimentos e Aplicações Financeiras de Curto Prazo 
(R$365.109,43), totalizou uma disponibilidade de R$3.524.924,20. 
 
No entanto, foi editado um novo Balanço Financeiro onde o saldo apresentado 
correspondia as Conciliações Bancárias e o Quadro A. Nesse novo Balanço Financeiro, 
o saldo para o exercício seguinte foi retificado para o valor de R$3.159.814,77, visto 
que, o valor de R$365.109,43 não se tratava de um saldo de aplicações financeiras, 
mas sim, as perdas financeiras com aplicações do instituto ainda não realizadas. Esse 
valor, encontra-se detalhado no Balancete de Verificação na cta. 1.1.4.9.1.01 - Perdas 
de Aplicação Financeira. Salientamos que destacaremos a ocorrência de perdas 
financeiras em nossa conclusão. 
 
3 - Cópia da Ata da Reunião do Conselho Fiscal do PREVINIL, sobre as contas, em 
análise. Doc.  35.424-0/18 
 
Resposta: Foi encaminhadas cópias das atas mensais do Conselho Fiscal, com a 
aprovação dos relatórios contábeis e financeiros mensais (até novembro/2016) e 
outros itens como: Decisões da Diretoria Executiva, parcelamentos, aportes 
financeiros, politica de investimentos de 2017 e aprovação da avaliação atuarial de 
2016. 
 
Análise: Apesar das atas de reunião opinarem pela regularidade do relatório contábil 
e financeiro, a última ata de reunião editada foi em 20/12/2016, ou seja, não 
contemplando o fechamento do exercício. Nesta ata, diferentemente das demais 
somente abordou a avaliação atuarial de 2016 e a politica de investimentos de 2017, 
ou melhor, não fazendo menção a documentação contábil e financeira do 
encerramento do exercício financeiro ou da prestação de contas em análise. 
 
 Contudo considerando as aprovações do Conselho Fiscal no que tange a 
documentação contábil e financeira, assim como, a aprovação de outros atos de 
gestão até o mês de novembro, adicionado a opinião do Responsável pelo Controle 
Interno atestando pela regularidade plena das contas do ordenador de despesas do 
exercício de 2016, entendemos, s.m.j, que possamos excepcionalmente ressalvar a 
ausência do parecer do Conselho Fiscal quando do término do exercício financeiro.   
 
1 - Esclarecer o motivo pelo qual a conta “Investimentos e Aplicações Temporárias a 
Curto Prazo” para o exercício seguinte  registrada no Balanço Financeiro no valor de 
R$ 365.109,43, não está devidamente registrada no Ativo Circulante do Balanço 
Patrimonial, contrariando a nova estrutura constante do MCASP, bem como não 
permite o conhecimento da composição patrimonial previsto no art. 85 da Lei nº 
4.320/64 c/c NBC T 16.1 item 4. 
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Resposta: Relata basicamente que houve um erro no sistema, visto que, o mesmo 
não estava à época preparado para o registro das perdas com investimentos no 
balanço financeiro O sistema contábil ao longo de 2016 foi ajustado para registrar as 
provisões com as perdas em investimentos, assim  com a implantação dessa rotina 
contábil, as perdas ocorridas nas carteiras de investimentos passaram a ser 
contabilizadas.  Cita que esse fato também ocorreu no exercício anterior. 
 
Análise: Foram encaminhados os balancetes de apuração com as perdas mensais das 
aplicações financeiras, o que nos leva a crer a implantação de uma rotina contábil 
específica para o provisionamento das perdas com investimentos e, portanto 
gerando condições ao acompanhamento da meta atuarial de juros prevista em 
estudo, hipótese fundamental para o alcance do equilíbrio atuarial e financeiro do 
plano. Desta forma, como reforço as ações, em tese, já implementadas pelo 
Jurisdicionado determinaremos, que este assunto seja abordado no julgamento das 
contas. Atendido. 
 

4 – DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Ante o exposto, sugere-se: 

I - Pela REGULARIDADE com ressalvas às contas do ordenador de despesas 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILOPOLIS - 
PREVINIL, Sr. HELIOMAR SANTOS, com fulcro no art. 20, inciso II, c/c o art. 22, 
ambos da LC n.º 63/90, com quitação do responsável; 

Ressalva n.º 1 

- Quanto ao parecer do Conselho Fiscal não ter abrangido o exercício financeiro por 
inteiro, no tocante à análise contábil e financeira do RPPS municipal, em consonância 
com as atribuições previstas na legislação municipal, Decreto n.º 2.787/04. 

Determinação n.º 1 

- Observar o envio do parecer do Conselho Municipal Fiscal englobando o exercício 
financeiro por completo, considerando as atribuições previstas na legislação 
municipal, Decreto n.º 2.787/04; 

Ressalva n.º 2 

- Pelo fato das perdas com investimentos não terem sido adequadamente 
evidenciadas no Balanço Financeiro, quando da remessa dessa prestação de contas, 
em desacordo com o artigo 85 da Lei Federal n.º 4320/64; 

Determinação n.º 2 

- Registrar as perdas com investimentos nas demonstrações contábeis do Instituto de 
Previdência, considerando as determinações previstas no artigo 85 da Lei Federal n.º 
4320/6 c/c as orientações do MCASP. 

Ressalva n.º 3 

- Pela divergência em relação à baixa (por pagamentos) dos Restos a pagar 
evidenciado no Balanço Financeiro no valor de R$405,09, em relação ao valor 
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informado nos Anexos do Balanço Orçamentário, considerando as diretrizes do artigo 
85 da Lei Federal n.º 4320/64. 

Determinação n.º 3 

– Observar a compatibilidade entre os valores dos restos a pagar registrados nos 
diversos demonstrativos contábeis, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64. 

Ressalva n.º 4 

- Pelas perdas financeiras de R$365.409,43 registradas com as aplicações financeiras 
no período, as quais deverão ser compensadas em exercícios subsequentes, no caso 
de comprometimento do equilíbrio atuarial e financeiro do plano, conforme 
estabelecido no artigo 1º da Lei Federal 9.717/98 c/c Resolução CMN n.º 3.922/10. 

Determinação n.º 4 

- Que as aplicações financeiras do Instituto de Previdência alcancem o retorno 
financeiro definido no estudo atuarial, observando as diretrizes da Resolução CVM 
n.º 3.922/10 c/c o disposto no artigo 26, incisos e parágrafos da Portaria MPAS n.º 
464/18 e da Lei Federal 9.717/98.   

II - Pela REGULARIDADE das contas do Responsável pela Tesouraria do Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais de Nilópolis – PREVINIL no exercício de 2016, 
Sr. ALBERTO ZAMPAGLIONE, relativas ao exercício de 2016, com fulcro no art. 20, 
inciso I, c/c o art. 21, ambos da LC n.º 63/90, com quitação do responsável;  

III – Arquivamento.” 

O Ministério Público Especial, mediante parecer da lavra do Procurador Vittorio Constantino 

Provenza, em parecer ministerial datado de 20.12.2019 discorda do posicionamento da instrução, e 

assim opina: 

“Adoto como relatório a exposição prévia do iter processual elaborada pelo Corpo 
Instrutivo, constante da manifestação que precede o presente parecer. 

Passo a opinar. 

Data vênia, as ressalvas elencadas dizem respeito ao mínimo indispensável para que se 
possa dizer da higidez do uso dos recursos públicos. O mínimo, portanto, que se espera 
de uma prestação de contas. 

Em outras palavras, as ressalvas não evidenciam apenas impropriedade de natureza 
formal, mas inequivocamente revelam descumprimento das leis que regem o devido 
processamento da despesa pública (Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei 8.666/93, Lei 
Estadual n.º 287/79 e Decreto Estadual n.º 3.147/80) o que pode implicar, em tese, em 
grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza operacional. 

Pelo exposto, opino: 

1) Pela IRREGULARIDADE das contas; 
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2) Pela APLICAÇÃO DE MULTA em razão das irregularidades relativas às 
“ressalvas”, elencadas na instrução técnica datada de 06.12.2019; 

3) Também como decorrência lógica da irregularidade constatada, opino pela 
INCLUSÃO DO RESPONSÁVEL NA LISTA PREVISTA NO ARTIGO 179 DO REGIMENTO 
INTERNO dessa E. Corte (para a finalidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “g” e do 
art. 3º, ambos da Lei Complementar n.º 64. de 18.05.90); 

4) pela EXTRAÇÃO DE PEÇAS AO MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL para o exame 
da ocorrência de ato de improbidade.” 

É O RELATÓRIO. 

Registro que atuo nestes autos em razão da convocação da Presidente deste egrégio Tribunal 

de Contas, Conselheira Marianna Montebello Willeman, realizada em sessão plenária de 04.04.17. 

Bem examinados os autos, entendo que o exame elaborado pelo Corpo Técnico a respeito dos 

documentos contidos nos autos encontra-se bem fundamentado, tendo sido atendidos os preceitos 

legais atinentes à matéria. 

De fato, como devidamente destacado, algumas impropriedades foram verificadas, mas não 

maculam as contas em questão, estando, portanto, em condições de receber decisão definitiva deste 

Tribunal, em conformidade com o art. 20, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 63/90, que 

estabelece; que as contas serão julgadas regulares com ressalvas, quando evidenciarem 

impropriedade ou qualquer outra falha de natureza formal ou, ainda, a prática de ato ilegal, ilegítimo 

ou antieconômico que não seja de natureza grave e não represente injustificado dano ao erário, o que 

não ocorreu nas contas em exame, razão por que acolho a sugestão da instrução e discordo do parecer 

suscitado pelo Parquet de Contas. 

Desse modo, manifesto-me DE ACORDO com o Corpo Instrutivo e em DESACORDO com o 

Ministério Público Especial e, 

VOTO: 

I – Pela REGULARIDADE das Contas do Ordenador de Despesas do Instituto de Previdência dos 

Servidores Municipais de Nilópolis - PREVINIL, relativas ao exercício de 2016, de responsabilidade do 

Sr. Heliomar Santos, com as RESSALVAS e DETERMINAÇÕES abaixo elencadas, nos termos do artigo 

20, inciso II combinado com o artigo 22, ambos da Lei Complementar nº 63/90, dando-lhe QUITAÇÃO: 
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RESSALVAS: 

 

1 - Quanto ao parecer do Conselho Fiscal não ter abrangido o exercício financeiro por inteiro, 

no tocante à análise contábil e financeira do RPPS municipal, em consonância com as atribuições 

previstas na legislação municipal, Decreto n.º 2.787/04. 

 

2 - Pelo fato, das perdas com investimentos não terem sido adequadamente evidenciadas no 

Balanço Financeiro, quando da remessa dessa prestação de contas, em desacordo com o artigo 85 da 

Lei Federal n.º 4320/64. 

 

3 - Pela divergência em relação à baixa (por pagamentos) dos Restos a pagar evidenciado no 

Balanço Financeiro no valor de R$ 405,09, em relação ao valor informado nos Anexos do Balanço 

Orçamentário, considerando as diretrizes do artigo 85 da Lei Federal n.º 4320/64. 

 

4 - Pelas perdas financeiras de R$ 365.409,43 registradas com as aplicações financeiras no 

período, as quais deverão ser compensadas em exercícios subsequentes, no caso de 

comprometimento do equilíbrio atuarial e financeiro do plano, conforme estabelecido no artigo 1º da 

Lei Federal 9.717/98 c/c Resolução CMN n.º 3.922/10. 

 

DETERMINAÇÕES: 

 

1 - Observar o envio do parecer do Conselho Municipal Fiscal englobando o exercício 

financeiro por completo, considerando as atribuições previstas na legislação municipal, Decreto  

n.º 2.787/04. 

 

2 - Registrar as perdas com investimentos nas demonstrações contábeis do Instituto de 

Previdência, considerando as determinações previstas no artigo 85 da Lei Federal n.º 4320/6 c/c as 

orientações do MCASP. 

 

3 - Observar a compatibilidade entre os valores dos restos a pagar registrados nos diversos 

demonstrativos contábeis, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64. 

 



TCE-RJ 
PROCESSO n.º 213.290-3/17 
RUBRICA             Fls.:  

C01 

 

4 - Que as aplicações financeiras do Instituto de Previdência alcancem o retorno financeiro 

definido no estudo atuarial, observando as diretrizes da Resolução CVM n.º 3.922/10 c/c o disposto no 

artigo 26, incisos e parágrafos da Portaria MPAS n.º 464/18 e da Lei Federal 9.717/98. 

 

II – Pela REGULARIDADE das contas do responsável pela Tesouraria do Instituto de Previdência 

dos Servidores Municipais de Nilópolis - PREVINIL, Sr. Alberto Zampaglione, referentes ao exercício de 

2016, nos termos do inciso I, artigo 20 c/c o artigo 21, ambos da Lei Complementar Estadual nº 63/90, 

dando-lhe quitação plena. 

 

III – Pelo posterior ARQUIVAMENTO do processo. 

 

GA-1, 

 
 

MARCELO VERDINI MAIA 
Conselheiro Substituto 
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