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ENTIOADE: INSTITUTO DE PREVIOÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE PÂSSO FUNDO . IPPASSO

ADMINISTRAOORES: Sandro Roberto RifÍêl

HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAR
BASE oE cÁLcuLo DE BENEFlcro
PREVTDENctÁRto ÊM DEcoRRÊNcla DE
TNTERPRETÂçÃo DE PREvrsÃo LEGÁL.
APLICACÁO DE PENAIIDADE PECUNÁÂIA DÉAIIO NÃO

aNALrsqoo TENDo E[,1 vtsÍA MATÊRta ESTAR sENoo
orscuTtDA NA ESFERA JúD|C|AL, ÉM ÂçÀO PROPOSÍA PEr
BENEFICIÁRIA ÉM FACE OO IPPASSO.

TERCEIRIZAÇÁO IRREGULAR OE SERVICOS DE
CONTABILIDÁDE.
AÍIVIDADES ÉSSENCIAIS OE NATUREZA CONTÍNUA E

BLJROCRÁÍCA NECESSIDADE OE CRAR O GARGO DE

coNTADoR E tNsERiLo No pLÂNo DE caR@s E saúRlos.
A€M COMO OA ABERÍURÂ DE CONCURSO PÚBLICO A
MANUTENÇÀo DE coNTMTo coM EÍrrpREsa oEVE sER
RESCINDIDA OPORÍI]NAI\/IÉNTE PARA NÁO CESSAR A
CoNTNU|DADE Dos sERVtÇos apLtcaÇÁo DE PENAL DAoE

TRREGULARTDADÊs aoMtNtsrRAT|vas. rMposrçÃo
DE MI'LTA.
CONOUANTo NÃo CoMPRoMETAM A GLoMUDADE oAs
CONTAS OO EXERCiCIO, AS INCONFORMIOADES
APRÊSENTADAS OFENDEM AS NORMAS CONSTTUCIONAS E

rEcnrs npl]cÁvers À AouNrsrRÀÇÁo PúBLrca, suJErraNDo
a ADMTNTSTRÂooRÂ a IrrurTA REc MENiÂL E a

REGULARIDAOE DE CONÍAS, COM RESSALVAS,
APESAR DE IMPORTANTES. AS INCONFORM DAOES RELATAOAS
NÁO 5ÀO GRAVES DE MOLOE A PREJUDICAR A GLOBALIDÁOE
oas comas Do ExERcicto E a LEvaR A sua REJE!ÇÃo.
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Estôdo do Rio Grande do Sul

1,. , . ' Tribunàl dê Contàs do Estado
.a . .. Gâbinete de Conselhêiro Substitutô

Trâta-se do procêsso de contas de gestão do lnstituto de

Previdêncie Social dos Servidorês lvlunicipais dê Passo Fundo no exercício de

20í4, de responsabilidade do Senhor Sandro Roberto Riffel.

A Supêrvisão de lnstrução de Contas À/tunicipêis analisou os

esclarecimentos (fls. 101i '103) e documentaçáo apresentados, manifêstando-se

pela permanência dos apontes abaixo elencados, sob os fundamentos legais

e)(pljcitados no relatório de âuditoria e nâ própriâ análise. aos quais manifêsto

rninha anuência:

DO RELATóRIO GERAL DE CONSOLIDAçÂO DÀS CONTAS

(fls.94/95)

2.1.'Í (fl.95) - Nâo Íoi êncaminhado o relatório minucioso do

Administrador sobre suas Contas, abrangendo as metas Íí3lco-financeiras

previstas e as âlcançadas no exercicio ou gestão em exame (alínea "a" do

inciso ll do aÉ. 30 da Resolução no 962120021. A Pêça n' í8532í, que

rêprêsentaria o documênto traz, na verdadê, a dêclaração dê que trata a

Lêi Estadual no í2.980/2008 (alínea "9" do inciso ll do art.30 dâ R6olução

no 962/2002).

Relata o Administrador (Í1. '103) que o Presidente da Autarquia

apresentou a declaração de bens e rendas, tendo cumprido a legislação acima

rêferida, conforme documentos juntados às fls. 1131124.

DO RELATóRIO OE AUDITORIA OROINÁR|A

1.1 (fls.61/63) - Concessão dê pensão para companhêiro ou

companheira através dê legislação deficiêntê. Ausência dê previsão legal

exlgindo a efetiva comprovação da união estável e da dependência

econômica e flnancêiG como requisltos para a obtenção da pensão.

Sugestão de detêÍminação à Entidade auditada quê alterê a legislaçâo
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tilpara exigir a apresenlação de documêntos que demonstrem a situaçâo dê

dêpendência à época do falecimênio do segurado.

lnforma o Administrador (fl. 101) que foi êberto processo

administrativo (no 20'16/6446) para encaminhar ao legislativo munacapal, no

intuilo de altêrar â lêgislação para adêquar-se às novas rêgras delineadas na

Medida Provisória n'66412014 convêrtida na Lei n' 13.135/2015. Documento

anexado à fl. í 04.

1.2 (fls. 64 e 65) - Cômputo de horas extras para benefício de

pênsão. Proposta de ressarcimento no valor de R$ 5.791,63, por se trataÍ

de parcela eventual que, além dê não se incorporar à remuneração do

sêrvidor, tampouco pode integrar o benefício.

Pontua o Gestor (Íls. 1O1 e 102: doc. Íls. 105 a 108) quê excluiu

do cálculo da pensão, as horas extras indevidamente pagas e, posteriormentê

cientiÍicou a pensionista, inclusive da necessidade de devolução dos valores.

Diante da negativa dâ pensionista em devolvêr os valores pagos,

ressalta a necessidade de buscar esses valores na seara judicial, o que já

eslariâ sendo providenciada pelâ assessoria júrídicâ da Autârquia.

1.3 (f1.65) - Ausência de rêcolhimento das contÍibuiçõês

devidas a título de PASEP, contrária às exigências da Lei Federal no 9.7í5

de Í988. A situação gêra risco de comprometimênto dê gestõ€s futu.as
pela criação de encargos financeiros.

Salieôta o Administrador (fl. 102; doc. fls. 109 a 1'11) que reseNou

dotaçáo orçamentária parc o cumprimento dessa obrigação, conÍormê

documêntos que ora anêxa aos autos. Refere, outrossim, que os valores dos

exercícios anteriores estão sub./udice perante a Receita Federal, razâo pela

qual não foram recolhidos até a presente data.

2.í (fl. 66) - Terceirização indevida de serviços de

contabilldade. Trata.se de atividade de caráter permanente, sob a qual

urge a necêssidade da rêalização de concurso público. Matéria obieto de

o
üq

=#
o

ÀÉêi!ádo diqitalnenEe poi:
conÊirà a autênti.idãdê dô

lErrcIÀ a1'RES RÀqoS em 03/08/16.
dôcumênto êm wrw.tôê, !s sov.br Iatentiricãdo, :



1 b,t

Estado do R'r,o Grandê do Sul
Tribunal dê Contas do Estâdo
cabinete dê ConselhêiÍo Substituto

.elatório no Processo no 01953-0200/13-0, o qual está pendênte de

dêcisão. Sugestâo de notificação ao Administrador para que tomê

iniciativa legislativa dê criar o respêctivo cargo efêtivo dê contador.

Às fls. 102i103, o Gestor confirma a necessidade da prestação

dos serviços de contabilidade por seNidor pertencente ao quadro efetivo, razão

pela qual encaminhou processo administrativo (n'2016/6748), para fins dê

análisê quanto à possibilidade de realização de concurso público. Anexou

documênto à fl. 1 '12).

pAREcER Do MtNrsrÉRto púBLtco (fls. í32l135)

o Ministério Público de Contas manifestou-se, em Parecer da

lawa da Adjuntâ de Procuradoí Daniêla Wendt Toniazzo, precipuamente, pela

imposição dê multa ao Gêstor; irrêgularidade das contas do Senhor Sandro

Roberto Riffel; Ciência ao Procurador-Geral de Justiça ê ao Procurador

Regional Eleitoral, consoante o disposto no artigo í40 do Diploma Regimental:

recomendação ao atual Administrador para que corÍija e evitê a rêincidência

dos apontes criticados nos autos, com veriflcação em futura auditoria das

medidas implêmêntadas nesse sentido.

É o relatório.

Passo a Decidir

lnicio com a análise do ltêm 2.1.í do Relatório Geral de

Consolidação das Contas, e desde já, maniÍesto anuência à lnstrução Técnica

e ao Parêcer do Panquel

O art. 3", ll, 'a" da Resolução ÍCE n' 962/2012 exige do

Administrador a entrega de relatório minucioso sobre suas contas, abrangendo

as metas físico-Íinanceiras previstas ê as alcançadas no exercício ou na gestão

em êrame, para Íins de exame das contas de gestão. Estabelece ainda o prazo

de 180 dias, contados do encerramento do exercício ou gestão, para que seja

entregue a esta Corte.
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t"lO documento que o Administrador junta aos autos (fl. '122)

demonstra cumprimento à êxigência descrita na Lei Estaduâl n0 12.980/2008,

no que sê refeÍe a declaraÇão de bens e rendas dos sêrvidores da Autarquia.

Assim, incontroverso o descumprimento da alínêa "a", inciso ll do

art. 3o da ResoluÉo no 96212002, íazáo pela qual, voto pela aplicação dê

penalidade pecuniária ao Gêstor, bem como pela recomendação ao atual

Gestor para quê não incida na mesma inconÍormidade.

O ltem 1,1 do Relatório de Auditoria decorre da inexistência de

previsão legal quando à exigência de comprovação da uniáo estável e a

dependência económica do companheiro (a). quando do plêito do benefício da

pensâ0.

Rêconheço que, de Íato, as exigências contidas na lei municipal

para a comprovação da condiçáo de união estável e da dependência

econômica do beneficiário são frágêis; contudo, não a ponto dê serem

detectados vícios poí ocasiáo dâ concessão do benefício-

Assim, por se tratar de irregularidade formal, mantenho-a tão

somente para fins de advertir o Administrador para que evite a manutenção da

fâlha, saliêntando que este item deverá ser objeto dê em futura auditoria, para

que sê vêrifique a concretização dâs medidas citadas pelo Gestor.

Relativo ao ltem í.2 do Relatório de Auditoria (horâs extras

integrando base de cálculo de pensão por morte) verifico que o Gestor âdotou

providências pertinentesr dêsintegÍou a palcela refêrente às horas extras do

valor intêgral do benefício e cientificou a pensionista (Í1. 107), a qual nâo

manifestou intêrêsse na devolução dos valorês pagos indevidâmênte,

tampouco acêitou realizar acordo com o IPPASSO (R. 108).

Na Portaria n" 1612004 (fl. 3'1) que concede o beneíício, constam

as vantagens utilizadas para o cálculo da pensão, com a devida justiflcativa

lêgal.
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Éstâdo do Rio GÍande do Sul
Íribunal dê Cortas do Estãdo
Gabinete dê Consêlhêiro Subctitüto

As horas extras tem como base lêgal ê LC no 203/2008, artigo

1'10, cuja descrição compreênde que "quando o seNidoa pot motivos de

rhferesse do seíviço, for convocado para o trabalho em domíngo ou fedado,

será pago em dobrc a remuneração corrcspondente ao número de horas

trabalhadas" .

Deste dispositivo, não vislumbro a permiasáo legal de que esseg

valorês recebidos â tÍtulo de horas extraordinárias pudessem ser incorporâdos

à remuneraçáo do seNidor para flns de cálculo de proventos de aposentadoria.

A Lei Municipal f 4 22112005 (Regime Próprio de Previdência),

no art.45, inciso ll (fl. '13), prevê que a pensáo corresponderá à totalidade da

rêmuneração, mas não dêfinê as parcelas que a compõem. Já no art. 56, §9o

(fls. 16/17), deÍinê a remuneração do cargo efetivo como sendo constituído

pelos vencimentos e vantagens pecuniárias, acrescido das gratificações, dos

adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais pêfinanentês.

Com base no exposto, entendo que a hora extraordináriâ não

podê sêr computada para integrar a base de cálculo dos proventos de

âoosentedoÍie tendo o Gestor êdotado medida correta ao excluir a referida

oarcela da hora extra de 100%. do valor inteoral da oensão oor morte,

percebida pela Srâ. Ana l\raÍli Valendorf.

No entanto, em consulta ao slÍe do Tribunâl dê Justiça do Rio

Grande do Sul, constatei que a Sra. Ana Marli Valendoí, em 11/05/2016,

ajuizou ação em face do IPPASSO (Processo Eletrônico no 900'1858-

29.2016.A.21.0021), êm que, liminarmente. pleiteou o .êstabelecimento do

benefício previdenciário integral, nos termos da Portaria no. 16/2014. No mérito,

postulou, além da confarmação da liminâr, a declaraçáo dê seu dirêito ao

rêcebimento da pensão integral, nos termos deÍeridos na Portaria no 1612014,

incluídas as horas extras na base de cálculo do benefÍcio e a condenação da ré

à restituição dos valores indevidamente descontados dê seu benefício

previdenciário, desde fevereiro de 2016, com juros e coneção monetáriâ legal.
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Est do do Rio Gràn.lê do Sul
Tribunãl de Coritàs do Estâdo
Gaàinete de Con6elheiÍo Substittlto

Em 03/06/2016 foi indeferida a liÍninâr, o que vem a reÍorçar meu

entêndimênto acima exposto.

Assim, manlenho o apontamento para fins de aplicação de

apenamênto pecuniário ao Gestor, em face da matêrialidadê da conduta.

Deixo de analisaÍ, por oÍa, o mérito quanto à sugestáo dê débito,

em fêce da existência de discussão judicial sobre a matéria, bem como da

manutenção de mêdidas obstâtivas dê lesão ao erário, porquanto â medida

liminar plêiteada pêla securitária nâo Íoi acolhida.

Nesse contexto, a fim de evitar decisõês conflituosas, entendo se.

mais adequado aguardar a prolaçào da decisão da açãojudicial rêÍerida.

Assim, determino à Direção de Controlê ê Fiscalização - DCF

- que acompanhe os desdobramentos desta ação, para que sê possam

analisar em futura auditoria seus consectários, bem como se as medidas ali

impostas são suficiêntês para alcançar a irregularidade apontada.

Em relação ao ltêm 1.3, trago à baila o fundamento legal que

embasa tal contÍibuiçã0.

A Lei Fêdêral no 9.715/í998, dispõe no seu art. 20 quê:

AÍ1. 2-A contribuiçáo para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:

t...1
lll - pelas pessoâs jurídicâs dê direito público inteíno, com
no valor mensal das recêitas correntes arrecadadas e
lransferéncias correntes e dê capital Íecebidas.

tâse
das

O Decreto n" 4.524, de 17 de dêzembrc de 2002 por sua vez,

também disciplina a matéria nesse particulâr:

"Art 67. A Uniáo, os Estados, o Distrito Fêderál os Municípios e
suas auta.quias sâo conkibuinies do PIS/Pasep incidentê sobre as
receitas correntes erreçldadâs e transferênciás coÍÍenles e de
capital
recebidas (Lei no 9.7í5, de '1998, aÉ. 2', lhciso lll).
ParágÍâfo único A contribuiçéo e obrigâtória e indêpendê de ato de
adesáo âo Programa de Integração Social e dê Formâçáo do
PatÍimônio de Servidor Público."

t...1
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Estãdo Oo Rio Grandê doSul
i ,. : . , Tribunâl de Coíltâs do Estado

. ,-..... Gabinête dê ConsêlheiÍo Subs(ttuto

Art. 73 A aliquota do PIS/Pasep é de 1% (um por cento), quando
âplicável sobÍe a íolha de saláios e sobre as recertas aÍecadadas e
as lransíerências recebidas (lvledida Provisória n" 2 158-35 de 2001,
ert 13 e Le no I 715 de 1998. ari 80. inciso lll)

em seu art.20 descreve que o

Autarquia, com personalidade
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A Lei l\4unicipal no 4 22112005,

IPPASSO e mantido na forma luridica de

jurídica de direito interno.

A partir dessa exposição normativa, conclui-se que todas as

pêssoas jurídicas de direto público intemo são contribuintês do PASEP, com

valor correspondente a 1% das recêitas correntês arrecadadas e das

transferências correntes e de capital recebidas (artigo 8o, inciso lll dâ lei n".

9.715/98).

ln casu, nâo veriÍico nos autos que a Auditada tenha apurado ou

reseÍvado dotações orçamentárias paÍa o valor devido a titulo dâs

contribuiçóes, em descumprimento a esses normativos.

Em que pese os argumentos do Gestor, registro que o documênto

da fl. 109 apresenla as dotâções Íinanceiras disponíveis para o exercício de

2014; contudo, do seu conteúdo, não verifico a sxistência de rubrica

específica que comprove o recolhimênto do PASEP.

Assim, mantenho o apontamento e voto pela sanção pecuniáíia

ao Gestor.

No que rêfere ao ltem 2.1 (terceirização irregular dos serviços

contábeis), registro que, de longa data o Pârecer 53/931 pronunciou

posicionamento sobre o tema, com descrição de que os seNiços em Çomento

referem-se a atividades permanentes e essenciais à Administraçâo Pública, as

quais, por envolverem gêstão de dinheiro público, devem ser desêmpenhadas

por profissionais integrantês do quadro de sêNidores do órgão. Não podem os

serviços de contabilidade e tesourâria, pela sua natureza essenciâ|, caráter

contínuo e burocrático, Íicar na dependência de contrataçõês de tercêiros,

colocando em risco a continuidade e Íidedignidade dos trabâlhos, fragilizando o

Sistema do Controle lnterno do Poder.
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E5tado do Rio GÍande do Sul
TÍibunel de Contas do Estado
Gabinete de Consêlhêiro Substituto

O objetivo é a preservação das funçôes tÍpicas e essenciais de

Éstado, inclusive no que diz à continuidade das mesmas. A solução de

continuidade de serviços atinentes à área sensível da AdministraÇão, como no

caso, pode trazer prejuízos irrêparáveis ao interesse público

Logo, deverá o atual Gestor atêntâr, primordialmentê, para o
cumprimento da rêgra geral de provimento de cargos - cujas atribuições ê a
necessidade do desempenho das mesmas sejam de naturêza permanente -
por meio de concurso público. nos leímos do inciso ll do a.t. 37 da Constituição

Federa,.

Em que pesê a mêdida adotada pêlo Administrador em proceder à

abertu.a de Processo no 20'16/6748 junto à Procuradoria do Muôicipio de

Passo Fundo (fl. í'16), não encontro elementos suficjentes para afastar a

inegularidade: a umâ porquê se trata de medida adotada em 03/03/2016, cujos

efeitos náo retroagiriam paIa o exercício em questâo; secundariamente,

entendo que mêra instaurâção de Processo para avaliaçáo sobrê a

necessidadê de abertura dê concurso público para o cargo dê contador, não

garantê a concretização do que realmente se almeja com esse procedimento.

Logo, Íeconheço a intenção do Gestor ê a tomada de medidas; contudo, pelas

razôes já expostas, não a relêvo.

Assim, considerando quê a Íalha permaneceu por todo o exercícao

de 2014, tendo sido mâtéria de objeto no exêrcício de 2013 (Processo de

Contas no 01953-0200/13-0 - pendente de decisão), mantenho o apontamento

e voto pela aplicação de pênalldade pecunlárla ao cêstor.

Dessartê, o Administrador deverá, no intuito de cumprir e fazer

cumpÍir as normas legais e constitucionais atinentes ao provimento dos cargos

públicos, tomar providências no sentido de ajustar o seu quadro de pessoal âos

moldes mencionados. Para tanto, assino o prazo de 120 (cento e vintê) dias,

a contar da publicação da prêsente decisão, para que o atual Gestor apresênte

providências destinadas a criar o cargo de profissional contábll no Plano

de Câígos e Salários do lnstiluto e para a dêflagração do pertinênte
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L:]concurso público, de forma a Íescindir, oportunamênte, eventuâl contrato

de prestação dê sêrviços contábêis âinda êm vigor. Altêrnativâ também viávê|,

desde que dê Íorma efetivamente transitória e motivada, é a contratação por

tempo determinado. pelo periodo necessário a que os serviÇos selam

retornados ao Legislativo.

DAS CONTAS

Considerando que as irregularidades constantes do relaiório dê

auditoria não comprometem o conjunto das contas do exercício sob exame,

voto pela aegularidade, com rêssalvas, das contas do Administrador,

diferentemente do entendimento do Ministério Público junto ao Íribunal dê

Contas.

Pelo exposto, voto:

a) pela imposiçáo de multa de R$ 1.300,00 (um mil ê trêzentos

reais) a Sandro Roberto Riffel, nos termos dos artigos 67 da Lei Estâdual no

11.42412000 e '135 do Regimênto lnterno desta Corte, por afronta a normas

constitucionais e legais reguladoras da gestâo administrativa;

b) pêla advêrtência ao Senhor Sandro Roberto Riffel

relativamente âo ltem 1.1 do Relatório de Auditoria. .

c) dêtermlno à Diíêção de Controle e Fiscalização - DCF - que

acompanhe os dêsdobramentos da ação ajuizada pela Sra. Ana lvlarli

Valendorf, em face do IPPASSO (Processo Eletrônico n" 900'1858-

29.2016.8.21.0021), que tramita no Juizado Espêcial da Fazenda Pública -

Comarcâ de Passo Fundo, para que em Íutura auditoriâ possa sê vêíiflcâr

quais os consectários da dêcisáo proferida e se as determinaçôes al, impostâs

alcançam a inegularidade apontada.

d) pela recomendação ao atual Administrador para que

promova o saneamento das falhas passíveis de regularização, as quais

deverão ser, necessariamentê, objeto de próxima auditoría;
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ê) por assinar o prazo de 120 (cento e vinte) dias à Origem, a

contar da intimação, com fulcro no inc. Vlll do art. 33 da Lei Orgânica do TCE e

no anc. Vl do art. 50. do Regimento lnterno do TCE, para que apresente

providências dêstinadas a criar o cargo de proÍisslonal contábil no Plano

de Cargos e Salários do lnstituto ê para a deflagração do peÍinente

concurso público, rescindindo evêntual contrato dê prestação de serviços

contábeis existente, assim que possível para não afetar a continuidade dessês

serviços. O descumprimento do prazo assinado ou a inércia na adoçáo de

quaisquer providências até o término de sua gestão poderá ênsejar pênalidade

pêcuniária e/ou repêrcussão nêgativa nas respectivas contas, conforme

disposto no inc. Xxvlll do art. 20. da Resoluqão TCE no. 1.0OSDO14:

0 pela detêÍminaçáo ao responsável pêlo Sistema dê Controle

lnterno do l\.4unicÍpio para que dê ciência ao atuale íuturos administradores do

lnstituto de Previdência Social dos Servidores Municipais dê Passo Fundo

sobre o teor desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária, com

íundamento na Constituição da República e Resolução no 936/2012 deste

Tribunâl;

g) pêla regularidadê, com ressalvas, das contas do Senhor

Sandro Robêrto Riffel, Administrador do lnstltuto dê Previdênciâ Social dos

Servidores Municipais de Passo Fundo no exercÍcio dê 2014, nos termos do

artigo 84, inciso ll, do Regimento lnterno deste Tribunal;

h) pela remessa dos autos à Supervisão competenle para a

aplicação dos consectários decorrentes desta decisão, nos termos do

Regimênto lntêrno deste Tribunal.

Lêlícia Ayres Ramos
Conselheira Substituta, Relatora

Assinâdo Digitalmente
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Relatora: Conselheira-Substituta Letícia Ayres Ramos
Procêsso n. 000606-02.00/14.5 -
Decisão n. 1É-0281 12016

- Processo de Contas de Gestão do Administrador do
Instituto dê Previdência Social dos Sêrvidores
Municipais de Passo Fundo - IPPASSO no exercício de
2014.

A Secretária da Primeira Câmara certifica que, apresentado
o relatório da matéria, a Conselheira-Relatora prolatou seu voto, constante nos
autos, o qual foi acolhido em plenário.

Cefffica, outrossim, que foi proferida a seguinte decisão:

A Pimeira Câmarc Especial, por unanimidade,
acolhendo o voto da Conselheira-Relatora, por seus
j u rídico s f u n d a me n tos, decid e :

a) impor multa no valor de R$ 1.300,00 ao Senhor
Sandro Roberto Riffel, nos termos dos aftigos 67 da
Lei Estadual n. 11.424n000 e 135 do Regimento
lnterno desÍa Cofte, por afronta a normas
constitucionais e legais reguladoras da gestáo
administrativa;

b) advertir o Senhor Sandro Roberto Riffel
relativamente ao ltem 1.1 do Relatóio de Auditoia;

c) determinar à Direção de Controle e
Físcalização - DCF que acompanhe os
desdobramentos da ação ajuizada pela Senhora Ana
Marli Valendoff em face do /PPASSO íProcesso
Eletrônico n. 9001 858-29.201 6.8.21.0021 ), que tramita
no Juizado Especial da Fazenda PúbliÇa - Comarca de
Passo Fundo, para que em futura auditoria possa se
verificar quais os consectários da deÇisão proferida e se
as determinações ali lmposÍas alcançam a
irreq ul ari dad e apo ntad a ;

d) recomendar ao atual Administrador que
promova o saneamento dâs falhas pass/yeis de
regulaização, as quais deverão ser necesaariamente
objeto de próxima auditoria;
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L:]e) assrnar prazo de 120 (cento e vinte) dias à
Origem, a contar da intimação, Çom fulcro no inciso Vlll
do aiigo i3 da Lei Orgânica do TCE e no inciso Vl do
aftigo 5" do Regimento lntemo do TCE, para que
apresênte provídências d$tinadas a criar o cargo de
prolissional contábil no Plano de Cargos e Salários do
lnstituto e para a detlagraçáo do peftinente concurso
público, rcscindindo eventual contrato de prestaçáo de
serv4os corÍábe,s existenÍe, assim que possivel para
não afetar a continuidade desses sêMÇos. O
descumprimento do prazo assinado ou a inércia na
adoção de quaisquer providências até o térmíno de sua
gestão poderá ensejar penalidade pecuniária e/ou
repercussão negativa nas respecÍlvas contas, coníorme
disposto no inciso XXVlll do aiigo 2" da Resolução
TCE n. 1.009/2014;

0 determinar ao rcsponsiâvel pelo Sistema de
Contrcle lnterno do Municípío que dê ciéncia ao atual e
aos futuros administradores do lnstituto de Previdência
Social dos SeÍvidores Municipais de Passo Fundo sobre
o teor desta decisáo, sob pena de responsabilidade
solidária, com fundanento na Constituição da República
e na Resolução n. 9362012 deste Tríbunal;

g) jutgar regulares com ressalvas as Contas de
Gestão do Senhor Sandro Roberto Riffel (p.p.
Advogado Júlio César de CaÍvalho Pacheco, OAB/RS n.
36.485), Adnínistrador do lnstituao de Previdência
Sociaí dos Servidores Municipais de Passo Fundo

- /PPASSO no exercício de 2014, nos termos do aftigo
84, incíso ll, do Regimento lnterno deste Tribunal;

h) remeter os autos à Supervisào competente para
a aplicação dos consectários decorrentes desta
declsão, ,os termos do Regimento lnterno deste
Tibunal.

Plenário Gaspâr Silvêira [/artins, em 08-08-2016

Lisiâne Glass
Secrêtária da Primeira Cãmarâ
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