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Processo: TC-005735/026/07 
 
Interessado: Instituto de Previdência do Município de 

Marília - IPREMM. 
 
Município: Marília 
 
Assunto:  Balanço Geral do Exercício 
 
Exercício:  2007 
 
Responsáveis:  Nilma de Oliveira Luiz – Presidente Executiva 

01/01/07 a 11/02/07 e de 14/03/07 a 31/12/07. 
Antonio Martinhon Filho – Substituto Legal 
12/02/07 a 13/03/07. 

 
Acompanha:  TC-005735/126/07 – (Acessório 1 – Ordem 

Cronológica de Pagamentos) 
 
Competência: Singular (“caput” do artigo 52, do Regimento Interno 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). 

 
 

Em exame, o Balanço Geral do exercício de 
2.007, do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA - 
IPREMM, autarquia municipal, criada pela Lei Complementar 
Municipal nº 08/91, com alterações introduzidas pelas Leis 
Complementares nºs 09/91, 99/94, 282/01, 291/01 e 
reestruturado por intermédio das Leis Complementares nºs 
450/05 e 469/06, destinada a gerir e administrar o Regime 
Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Marília. 

 
A lei de criação, alterações introduzidas, 

demonstrativos e as peças contábeis constantes dos autos 
foram examinadas pela Auditoria da Casa, 10ª Diretoria de 
Fiscalização e respectiva Chefia, nos termos da informação de 
fls.14/31, na qual apontou na conclusão de seus trabalhos, as 
seguintes ocorrências: 

 
Item 4.3.1 – Resultado da Execução Orçamentária: Não constou 
do Balanço Orçamentário a receita intra-orçamentária, no 
valor de R$ 10.903.754,66, referente contribuições patronais 
da municipalidade, em desacordo com o que estabelece o artigo 
1º da Portaria Interministerial nº 338; 
 
Item 4.3.1.1 – Influência do Resultado Orçamentário sobre o 
Resultado Financeiro: Inconsistência do resultado financeiro 
apurado em 2006 no valor de R$ 2.563.854,58, referente a 
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registros indevidos de interferências de transferências 
financeiras no Balanço Patrimonial; 
 
Item 4.3.2 – Resultado Financeiro, Econômico e Saldo 
Patrimonial: Houve retificação do resultado financeiro do 
exercício de 2006, por registros indevidos de interferências 
de transferências financeiras no Balanço Patrimonial; 
 
Item 6.2 – Contratos examinados “in loco”: Não publicação de 
extrato contratual, descumprimento do § Único do artigo 61 da 
Lei Federal nº 8666/93; 
 
Item 7 – Ordem Cronológica de Pagamentos: Descumprimento dos 
prazos estabelecidos pelo artigo 142 das Instruções nº 02/02; 
 
Item 8.4 – Outros Aspectos Relevantes: Não observância ao 
Princípio da Segregação de Funções entre as atividades 
inerentes a finanças (tesouraria), patrimônio, almoxarifado e 
contabilidade; 
 
Item 10 – Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais: a) 
Tesouraria – Movimentação de recursos públicos em 
instituições financeiras não oficiais, descumprimento do § 3º 
do artigo 164 da C.Federal c.c. artigo 43 da LRF, além de não 
observação do Comunicado SDG nº 24/2005; e, b) Bens 
Patrimoniais -  Não mantém termos de responsabilidade pelos 
bens permanentes, nos termos da Lei Federal nº 4320/64, 
artigo 94; 
 
Item 13.1 – Conselho Fiscal: Contas do exercício não 
apreciadas pelo Conselho Fiscal da Entidade, conforme 
estabelece o inciso II do artigo 107 da Lei Complementar 
Municipal nº 450/05, que reestruturou o Regime Próprio; 
 
Item 13.3 – Atuário: a) Déficit atuarial de R$ 337.994.749,01; 
b) Não se vislumbra nas medidas recomendadas pelo Atuário, 
s.m.j., solução clara e objetiva para sanar o déficit 
atuarial; e, 
 
Item 17 – Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e 
Recomendações do Tribunal: Não atendimento às recomendações 
do Tribunal constantes do julgamento das contas de 2005. 
 

Notificados, os responsáveis, Srª. Nilma de 
Oliveira e Sr. Antonio Martinhon Filho, respectivamente, 
Presidente Executiva e Substituto Legal do Instituto de 
Previdência do Município de Marília, apresentaram suas razões 
de defesa às fls. 38/42, acompanhadas de documentos de fls. 



 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       GABINETE DO CONSELHEIRO FULVIO JULIÃO BIAZZI 

 

 

  Fls. 76 
 TC-5735/026/07 
                                     GCFJB-8-A. 
    

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Anexo - Centro - SP - CEP 01017-906 
PABX 3292-3266 - INTERNET: www.tce.sp.gov.br 

44/61, enfrentando os apontamentos lançados pela auditoria, 
com as seguintes alegações:  
 
Item 4.3.1 – Resultado da Execução Orçamentária – Justifica 
que no Balanço Orçamentário não constou os valores referentes 
às Receitas Intra-orçamentárias por refletirem tão somente no 
Balanço Financeiro e em conseqüência no Balanço Patrimonial 
por ser receita não prevista no Orçamento do IPREMM, estando 
prevista no Orçamento consolidado do Município. 

 
Item 4.3.1.1 – Influência do Resultado Orçamentário sobre o 
Resultado Financeiro e Item 4.3.2 – Resultado Financeiro, 
Econômico e Saldo Patrimonial – Esclarecem que os valores 
referentes às Interferências Financeiras registrados 
indevidamente no Balanço Patrimonial do exercício de 2006 já 
foram devidamente acertada no exercício de 2007 e justificada 
na inspeção conforme cópia da Requisição e relativa 
Declaração em anexo.  

 
Item 6.2 – Contratos examinados “in loco” – Informa que por 
um lapso da Divisão de Administração realmente não houve 
publicação do extrato contratual CLT nº 001/2007. Observando 
que na auditoria foi constatada a falha e em seguida efetuada 
a devida publicação em 16/09/2008, mesmo que intempestiva, 
juntando cópia em anexo.  

 
Item 7 – Ordem Cronológica de Pagamentos – Aduz que embora 
enviados de forma intempestiva, as informações semestrais da 
Ordem Cronológica referentes ao exercício de 2007, não 
causaram nenhum prejuízo ao erário, haja vista que essas 
informações foram negativas, juntando cópias dos ofícios 
enviados. 

 
Item 8.4 – Outros Aspectos Relevantes – Não observância ao 
Princípio da Segregação de Funções entre as atividades 
inerentes a finanças, esclarecem que o Chefe da Divisão de 
Finanças respondeu pela Divisão de Contabilidade no exercício 
de 2007, tendo em vista que apenas a partir de 01/01/2008, 
foi colocado à disposição do Instituto um servidor Técnico em 
Contabilidade para assumir a referida Divisão, conforme cópia 
da Portaria nº 200001/2008 em anexo. 
   
Item 10 – Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais: 
Tesouraria – Movimentação de recursos públicos em 
instituições financeiras não oficiais informa que a partir do 
exercício de 2008 passaram a movimentar suas disponibilidades 
de caixa junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nossa 
Caixa S/A. Quanto aos Bens Patrimoniais noticiam providências 
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pela expedição dos termos de responsabilidades pelos bens 
patrimoniais, nos termos da Lei Federal nº 4320/64.  

 
Item 13.1 – Conselho Fiscal – Justifica que as contas do 
exercício de 2007 foram apreciadas e aprovadas pelo Conselho 
Fiscal em reunião ordinária datada de 04/11/2008, entendendo 
ter cumprido o que estabelece o inciso II do artigo 107 da LC 
nº 450/05, juntando cópia da ata respectiva. 
 
Item 13.3 – Atuário: Quanto ao Déficit atuarial e relativo às 
medidas recomendadas pelo Atuário aduz que na avaliação 
atuarial data-base dezembro/2007 com base no parecer 
ofertado, o IPREMM optou por manter os índices e adequações 
efetuadas através da Lei Complementar Municipal nº 469, de 
18/04/2006, para a devida amortização do Déficit Atuarial 
apontado. No tocante a segregação do Grupo de Capitalização e 
Financeiro noticia oportuna regularização, isso quando contar 
com sistemas contábeis adequados para o devido atendimento. 
 
Item 17 – Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e 
Recomendações do Tribunal – O IPREMM informa que já adotou 
providências quanto a movimentação financeira de suas 
disponibilidades de caixa e que as aplicações de recursos 
financeiros seguem as normas determinadas pela Resolução CMN 
nº 3506/07, assim como a decisão exarada no Processo TC-
8458/026/06, citando o decidido por essa E.Corte, 
sublinhando: “(...) ... Os valores recolhidos a Regime Próprio de 

Previdência, decorrentes de contribuições patronais e de servidores, não 
se amoldam ao conceito de disponibilidade de Caixa, eis que não se 
traduzem em valores pecuniários de propriedade do ente Público, mas sim, 
dos próprios Servidores, podendo, portanto, ser creditados em instituição 
não oficial, observando-se para tanto, os critérios de seleção previstos 
no regulamento próprio da Resolução Conselho Monetário Nacional nº 

3244/04 (...)”.  
Por todo o exposto, entendem terem atendido 

as ressalvas consignadas no Relatório elaborado pela 
auditoria, pleiteando assim, que sejam acolhidas as alegações 
e razões de defesas produzidas. 

 
Instadas a se manifestarem, as Assessorias  

Técnicas, sob o enfoque técnico-contábil (fls.63/65), e 
quanto a ótica jurídica (fls.66/71), após verificarem as 
justificativas e documentos ofertados, bem como os resultados 
favoráveis apresentados, destacando a apuração de superávit 
de execução orçamentária e financeiro superior ao exercício 
anterior (fls.21), atestando sua conformidade, manifestam-se 
no sentido da regularidade das contas apresentadas pelo 
Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM, 
relativas ao exercício de 2.007, sugerindo recomendação à 
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Origem, para adoção das providências necessárias no 
cumprimento das indicações formuladas no Parecer Atuarial, 
propondo à auditoria a verificação oportuna das medidas 
noticiadas na regularização das objeções levantadas. 

 
Chefia de ATJ, na mesma esteira de suas 

Assessorias, propõe que as contas do IPREMM – Instituto de 
Previdência Municipal de Marília relativas ao exercício de 
2007 sejam julgadas regulares, sem prejuízo das recomendações 
propostas, nos termos do inciso II do artigo 33 da Lei 
Complementar nº 709/93, sugerindo também, que em próxima 
auditoria se verifique as providências anunciadas pela Origem 
e a situação dos itens apontados no exercício examinado.  

   
É o relatório. 

 
 

Decido. 
 
 

O Instituto de Previdência Municipal de 
Marília noticiou providências e apresentou justificativas 
convincentes, face às objeções lançadas pela Auditoria, as 
quais devem ser relevadas, em virtude de não resultar dano ao 
erário. 

 

Assim, as contas podem ser consideradas 
regulares com as ressalvas constantes dos apontamentos da 
auditoria e manifestações dos órgãos técnicos da Casa, cuja 
correção, desde logo, fica expressamente determinada. 

 
Verifico que o IPREMM é detentor do 

certificado de regularidade previdenciária – CRP, 
demonstrando que a Autarquia vem observando os critérios e o 
cumprimento da legislação de regência, Lei nº 9717/98 e a 
Portaria MPAS 4.992/99. 

 
Destaco ainda, que nos julgamentos das contas 

do Instituto nos últimos exercícios1, respectivamente: 2006  
(TC-4158/026/06); 2005 (TC-3706/026/05) e 2004 (TC-4185/026/04), 
todas as decisões foram pela regularidade com ressalva. 

 
Nestas condições, julgo com fundamento no 

inciso II, do artigo 33, da Lei Complementar nº 709/93, 
regulares com ressalva as contas do Instituto de Previdência 
Municipal de Marília - IPREMM, relativas ao exercício de 2007 

                     
1 Ex.2006 – Relatoria do Conselheiro Antonio Roque Citadini; 2005 – Conselheiro Renato 
Martins Costa; e 2004 – Conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga. 
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e dou quitação aos Responsáveis, nos termos do artigo 35, da 
Lei Complementar nº 709/93, exceção feita aos atos 
eventualmente pendentes de apreciação por este Tribunal. 

 

Recomendo ao Regime Próprio de Previdência 
Municipal que cumpra as determinações da Lei nº 8.666/93, na 
publicação dos extratos contratuais, atenda rigorosamente as 
sugestões apresentadas no estudo atuarial, bem como às 
Instruções e Recomendações deste Tribunal relativamente à 
remessa dos documentos da Ordem Cronológica de Pagamentos 
segundo suas exigibilidades, a fim de coibir possíveis 
reincidências. 

 
Determino, outrossim, à Auditoria, que por 

ocasião da próxima inspeção sejam verificadas as medidas 
anunciadas, no cumprimento do disposto no parágrafo 1º, do 
artigo 33 da Lei Orgânica deste Tribunal. 

 
Autorizo vista e extração de cópias, 

indicadas pelos responsáveis, que deverão ser feitas no 
Cartório observadas as cautelas de estilo.   

 

Publique-se, por extrato. 
 
Ao Cartório. 
 

G.C., em 03 de novembro de 2009. 
 
 
 
 

  CARLOS ALBERTO DE CAMPOS 
   Substituto de Conselheiro 
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Processo: TC-005735/026/07 
Interessado: Instituto de Previdência do Município de 

Marília - IPREMM. 
Município: Marília 
Assunto:  Balanço Geral do Exercício 
Exercício:  2007 
Responsáveis:  Nilma de Oliveira Luiz – Presidente Executiva 

01/01/07 a 11/02/07 e de 14/03/07 a 31/12/07. 
Antonio Martinhon Filho – Substituto Legal 
12/02/07 a 13/03/07. 

Acompanha:  TC-005735/126/07 – (Acessório 1 – Ordem 
Cronológica de Pagamentos) 

Competência: Singular (“caput” do artigo 52, do Regimento Interno 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). 

Sentença: Fls. 74/79.   
EXTRATO DA SENTENÇA: Pelos fundamentos expostos na referida 
sentença e pelo que dos autos consta, acolhendo as 
manifestações dos órgãos instrutivos e técnicos da Casa, 
julgo com fundamento no inciso II, do artigo 33, da Lei 
Complementar nº 709/93, regulares com ressalvas as contas do 
Instituto de Previdência Municipal de Marília - IPREMM, 
relativas ao exercício de 2007 e dou quitação aos 
Responsáveis, nos termos do artigo 35, da Lei Complementar nº 
709/93, exceção feita aos atos eventualmente pendentes de 
apreciação por este Tribunal. 
Recomendo ao Regime Próprio de Previdência Municipal que 
cumpra as determinações da Lei nº 8.666/93, na publicação dos 
extratos contratuais, atenda rigorosamente as sugestões 
apresentadas no estudo atuarial, bem como às Instruções e 
Recomendações deste Tribunal relativamente à remessa dos 
documentos da Ordem Cronológica de Pagamentos segundo suas 
exigibilidades, a fim de coibir possíveis reincidências. 
Determino, outrossim, à Auditoria, que por ocasião da próxima 
inspeção sejam verificadas as medidas anunciadas, no 
cumprimento do disposto no parágrafo 1º, do artigo 33 da Lei 
Orgânica deste Tribunal. 
Autorizo vista e extração de cópias, indicadas pelos 
responsáveis, que deverão ser feitas no Cartório observadas 
as cautelas de estilo.   
Publique-se.  

Ao Cartório. 
 
G.C., em 03 de novembro de 2009. 
 
 
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS 
Substituto de Conselheiro 

 


