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Processo n° 	 03808/12 
Municipio 	 GOUVELANDIA 
Orgao 	 PREVIGOU 
Gestor 	 CARLA ROCHA DANTAS 
Assunto 	 CONSULTA 

EMENTA: 1, Taxa de Administracao. Utilizacao 
saldo remanescente no exercicio seguinte. 
Possibilidade. ON MPS/SPS n° 02/2009. 2. Para o 
fundo de reserva imprescindivel fixacao aliquota em 
lei. 

Vistos e examinados os presentes autos, de n° 03808/12 que tratam de 

Consulta formulada por CARLA ROCHA DANTAS, GESTORA DO INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE 

GOUVELANDIA — PREVIGOU, acerca da possibilidade de utilizacao, no exercicio 

seguinte, de saldo remanescente da taxa de administragao do Fundo. 

Acompanha a inicial de fl. 001 o Parecer da Assessoria Juridica do 

Consulente (fis. 002/005). 

A fl. 007, a Divisao de Documentacao e Biblioteca informa a 

inexistencia de Resoluctjes ou Acordaos Consulta desta Casa sobre a materia. 

A Secretaria de Contas Mensais de Gestao - SCMG concluiu pelo 

arquivamento da consulta em razao da ilegitimidade do consulente, bem como por 

entender que a consulta nao foi apresentada de forma articulada (fls. 07), deixando 

de emitir consideracbes sobre o merito. 

0 Ministerio Publico de Contas entendeu, de modo oposto, que a 

consulta pode ser conhecida e propOs a devolucao do feito a SCMG (fis. 10), 

deixando, tambem, na oportunidade, de adentrar no merito da consulta. 

Os presentes, contudo, foram levados ao Plenario pelo Relator. Na 

sequencia, o Orgao Ministerial requereu vistas dos autos, posto que tendo 

claramente indicado sua intencao de adentrar ao merito da Consulta, nao logrou 

faze-lo dada a insercao destes na pauta de julgamentos. 
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Vistas concedidas, os autos foram encaminhados ao Ministerio Publico 

de Contas. 

DA PROPOSTA DE DECISAO DO RELATOR 

0 Relator, Conselheiro-Substituto Sousa Lemos, emitiu a Proposta de 
Decisao n° 387/2012 (fls. 10-A/10 C), in verbis: 

Trata-se de consulta formulada pela gestora do Instituto de Previdencia do 

Municipio de Gouvelandia„ Carla Rocha Dantas, sobre a possibilidade de 

utilizacao de saldo remanescente de ano anterior. 

Preliminarmente, cumpre observar o preenchimento dos requisitos de 

admissibilidade das consultas, previstos nos artigos 31 e 32 da LOTCM. 

De fato, o consulente nao consta do rol de legitimados previsto no art. 31 da 

LOTCM, mas somente dentre os legitimados previstos pelo art. 199, II, do 

RITCM. Contudo, entendo que nao caberia a norma infralegal ampliar o rol 

taxativo fixado em lei, e, no mais, o questionamento trazido na consulta foi 

feito de forma inespecifica, nao havendo indicagao precisa do seu objeto, 

razao pela qual o expediente nao subsiste ao exame preliminar de 

admissibilidade. 

Contudo, entendo razoavel oferecer resposta ao autor, sem carater 

normativo e demais consectarios das decisoes em consultas, na medida em 

que a leitura do parecer juridic° evidencia tratar-se de materia relevante, cuja 

resposta, no caso, presta-se a evitar a pratica de ilegalidade pelo gestor. 

No mOrito, a indagagao do autor refere-sea possibilidade de utilizacao, no 

exercicio seguinte, de saldo positivo de valores acumulados no exercicio 

anterior, correspondentes a taxa de administracao do fundo. Vale dizer, a 

consulta se refere a saldo financeiro e nao a saldo orcamentario. 

E importante dizer, nao se confundem o saldo referente a reserva 

orgamentaria do RPPS (orcamento da seguridade social) com o saldo 

orcamentario oriundo da taxa de administracao (orcamento fiscal). 0 primeiro 

vincula-se ao custeio de beneficios previdenciarios futuros e obtOm-se pela 

diferenca entre as receitas previdenciarias orcamentarias e a despelsA 
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orgamentarias corn o custeio de beneficios. 0 segundo, por sua vez, destina-

se ao custeio das atividades administrativas do regime e corresponde as 

sobras apuradas entre o total despendido corn despesas de custeio 

administrativo e a receita de ate 2% do total das remuneracoes, proventos e 

pensoes dos segurados vinculados ao RPPS. 

Feita essa diferenciagao, observo que, apesar de ter constatado a 

instituicao por leis municipais da referida "taxa de administracao" no 

percentual de ate 2% do valor total da remuneracao dos servidores, tendo por 

fundamento a previsao constante do art. 601 , VIII, da Lei Federal n° 9.717/98. 

tenho por mim que a Constituicao Federal nao permite a instituicao de tributo, 

na especie contribuicao, para custeio de despesas administrativas do RPPS, 

na medida em que separa do montante arrecadado das contribuicoes o 

percentual de 2% para custeio administrativo do fundo. 

Entretanto, nada impediria que o orcamento fiscal destinasse dotacao, no 

valor correspondente a 2% do total da folha de pagamento para custeio do 

fundo, mas isso perde sentido na medida em que o custeio do fundo, 

incluindo-se todas as despesas administrativas, deve correr nas dotacoes 

proprias consignadas no orcamento fiscal, sem que se utilize como fonte de 

recursos os valores das contribuicoes devidas pelos servidores, nem 

tampouco a contribuicao patronal. 

Ern conclusao, o art. 96 da Lei Municipal n° 576/09 viola os arts. 40, 149, § 

1  Art. 6° Fica facultada a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, a constituicao de 
fundos integrados de bens, direitos e ativos, corn finalidade previdenciaria, desde que observados os 
criterios de que trata o artigo 1° e, adicionalmente, os seguintes preceitos: 

I - estabelecimento de estrutura tecnico-administrativa, corn conselhos de administragao e fiscal 
e autonomia financeira; iRevogado pela Medida Provisoria n° 2.187-13, de 20011 

II - existencia de conta do fundo distinta da conta do Tesouro da unidade federative; 
III - aporte de capital inicial em valor a ser definido conforme diretrizes gerais; (Revogado pela  

Medida Provisoria n° 2.187-13, de 2001 
IV - aplicagao de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho Monetario Nacional; 
V - vedagao da utilizacao de recursos do fundo de bens, direitos e ativos para emprestimos de 

qualquer natureza, inclusive a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, a entidades 
da administragao indireta e aos respectivos segurados; 

VI - vedagao a aplicagao de recursos em titulos publicos, corn excegao de titulos do Governo 
Federal; 

VII - avaliagao de bens, direitos e ativos de qualquer natureza integrados ao fundo, em 
conformidade corn a Lei 4.320, de 17 de margo de 1964 e alteragOes subseqUentes; 

VIII - estabelecimento de limites para a taxa de administragao, conforme parametros gerais; 
IX - constituicao e extingao do fundo mediante lei. 
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1°, e 165, § 5°, I e III, todos da Constituicao Federal, ao instituir contribuicao 

social, indiretamente, para custeio administrativo do fundo de previdencia. 

Portanto, nao se podendo sequer instituir a denominada "taxa de 

administracao", nao ha razao para se pretender utilizar eventual saldo de urn 

determinado exercicio no ano subsequente. 

Ante o exposto, proponho ao Tribunal: 

a) nao conhecer do expediente como consulta, ern face do desatendimento 

aos requisitos de admissibilidade; 

b) manifestar, sem carater normativo e demais consectarios prOprios das 

decisoes ern feitos de consulta, que o art. 96 da Lei Municipal n° 576/09 viola 

os arts. 40, 149, § 1°, e 165, § 5°, I e Ill, todos da Constituicao Federal, ao 

instituir contribuicao social, indiretamente, para custeio administrativo do 

fundo de previdencia, nao havendo razao para se pretender utilizar eventual 

saldo de urn determinado exercicio no ano subsequente. 

DA MANIFESTA00 DA DOUTA PROCURADORIA 

A Procuradoria de Contas, por meio do Parecer n° 5922/12 (fls. 

11/17), entendeu por conhecer da Consulta e quanto ao merito manifestou-se do 

seguinte modo: 

Cumpre inicialmente destacar que por via da Emenda Constitucional n° 

20/98, o legislador constituinte fez incluir no Texto o art. 249, prevendo assim 

de maneira expressa a possibilidade de a Uniao, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municipios constituir fundos integrados pelos recursos 

provenientes de contribuicoes e por bens, direitos e ativos de qualquer 

natureza, corn o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de 

proventos de aposentadoria e pensoes concedidas aos respectivos servidores 

e seus dependentes. 

Valendo-se da autorizacao retro, logo constituiram fundos de 

previdencia os mais diversos municipios goianos, como é o caso daquele que 

ora se dirige a Code. 

ti 
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Ao criar seu regime prOprio, devem os entes da federacao seguir as 

normas gerais estabelecidas pela Uni5o, vez que a competencia em mat6ria 

previdenciaria e concorrente entre esta, Estados e Distrito Federal, tal como 

preceitua a Constituicao da Republica em seu art. 24, inciso XII e § 1°. 

Na seara previdenciaria, pois, somente podem legislar estados e 

municipios, regulamentando seus regimes proprios, sob a egide e as 

limitacoes impostas pelas assim denominadas normas gerais, ditadas pela 

Uniao. 

Frise-se, para afastar quaisquer davidas quanto ao teor do art. 24 da 

Constituicao da Republica, que a competencia legislativa suplementar dos 

municipios em matOria previdenciaria se extrai do art. 30, que explicita sua 

competencia para legislar sobre assuntos de interesse local e complementar 

a legislagao federal e a estadual no que couber. 

Veja-se, pois, que com a prerrogativa em destaque, logo em 

27.11.1998, a Uniao editou a Lei Federal n° 9.717/98, com o exato fito de ditar 

as regras gerais para o funcionamento e organizacao dos regimes proprios de 

previdencia social dos servidores publicos. 

No ponto especifico trazido a apreciacao da Corte, diz referida Lei: 

Art. 62  Fica facultada a Uni5o, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municipios, a constituicao de fundos integrados de bens, direitos e 
ativos, com finalidade previdenciaria, desde que observados os 
criterios de que trata o artigo 1 2  e, adicionalmente, os seguintes 
preceitos: 

VIII - estabelecimento de limites para a taxa de administracao, 
conforme parametros gerais; 

Assim e que o estabelecimento de limites para a taxa de administragao 

dos fundos de previdencia de todos os entes federativos e competencia da 

Uniao. 

Prosseguindo, merece destaque tambem o art. 9° do mesmo Diploma, 

que dispoe sobre a competencia da Uniao Federal para orientar, 

supervisionar e acompanhar ditos regimes: 

Art. 92  Compete a Uniao, por intermOdio do Ministerio da 
Previdencia e Assistencia Social: 
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I - a orientagao, supervisao e o acompanhamento dos regimes 
proprios de previdencia social dos servidores publicos e dos 
militares da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municipios, e dos fundos a que se refere o art. 6 2, para o fiel 
cumprimento dos dispositivos desta Lei; 

II - o estabelecimento e a publicagao dos parametros e das 
diretrizes gerais previstos nesta Lei. (grifei) 

Ora, a elucidagao do questionamento trazido pelo Consulente nao vira 

de fonte outra que nao as orientacoes normativas baixadas pelo MinistOrio da 

Previdencia Social (MPS). 

Vem de ha muito a normatizacao acerca do use da taxa de 

administracao, este bolo dos recursos arrecadados via contribuicoes do poder 

public° e dos servidores, que escapa a obrigatoriedade de servir ao 

pagamento de beneficios, tal como excepcionado pelo inciso Ill do art. 1° da 

Lei Federal n° 9.717/98. No presente, vige a Orientacao Normativa 

MPS/SPS n° 02/2009, alterada pela ON n° 03/2009. Dela, os seguintes e 

capitals excertos: 

Art. 2° Para os efeitos desta Orientacao Normativa, considera-se: 

(.--) 
XIII - taxa de administracao: o valor dos recursos previdenciarios 
estabelecido na legislacao de cada ente, para custear as despesas 
correntes e de capital necessarias a organizacao e ao funcionamento 
da unidade gestora do RPPS. 

Art. 38. Os recursos previdenciarios, conforme definicao do inciso X 
do art. 2°, somente poderao ser utilizados para o pagamento dos 
beneficios previdenciarios relacionados no art. 51, salvo o valor 
destinado a taxa de administracao. 

Art. 41. Para cobertura das despesas do RPPS corn utilizacao dos 
recursos previdenciarios, podera ser estabelecida, em lei, Taxa de 
Administracao de ate dois pontos percentuais  do valor total das 
remuneracoes, proventos e pensoes dos segurados vinculados ao 
RPPS, relativo ao exercicio financeiro anterior, observando-se que: 
I - sera destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes 
e de capital necessarias a organizacao e ao funcionamento da 
unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservacao de seu 
patrimeinio; 
(...) 
Ill - o RPPS podera constituir reserva corn as sobras do custeio 
das despesas do exercicio, cujos valores serao utilizados para os 
fins a que se destina a Taxa de Administracao; 
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IV - para utilizar-se da faculdade prevista no inciso lll, o 
percentual da Taxa de Administracao devera ser definido 
expressamente em texto legal, admitindo-se, para este fim, a lei 
do respectivo ente, o regulamento, ou ato emanado por 
colegiado, caso conste de suas atribuicoes regimentals, 
observado o percentual maxim° definido na lei conforme consta 
no caput; 
V - a aquisicao ou construcao de bens imoveis corn os recursos 
destinados a Taxa de Administragao restringe-se aos destinados 
ao use prOprio da unidade gestora do RPPS; (grifei) 

A Orientagao Normativa MPS/SPS n° 02/2009, de 31.03.2009, 

publicada no DOU de 02.04.2009, observa atravOs do inciso III do seu artigo 

41 a possibilidade de constituicao do fundo de reservas corn o superavit 

financeiro (sobras de custeio) apurado atraves de balango do exercicio para 

ser utilizado no orcamento do exercicio seguinte, ao qual sera incorporado 

como alteragao orcamentaria, sempre ern programas destinados as despesas 

(correntes e de capital) de administracao do orgao. 

Todavia„ como visto, para constituir tal fundo de reservas, a sua aliquota 

havera de ser fixada ern lei, admitindo-se, para tanto, a lei do respectivo ente, 

o regulamento, ou ato emanado por colegiado, caso conste de suas 

atribuicoes regimentals, observado sempre o percentual maximo definido no 

Regramento Federal, qual seja, 2%. 

A vista de todo o exposto, tem-se que a Carta da Republica determinou 

a elaboracao de Lei Federal, veiculadora de normas gerais, Lei esta cuja 

edicao remeteu ao Ministerio da Previdencia Social o estabelecimento de 

parametros que minudenciassem o texto legal. Perfeita, pois, a 

normatizacao. 

E dizer: Orgao competente editou regulamento que previu corn marcante 

clareza a possibilidade de constituicao de fundo de reseva corn recursos nao 

utilizados da taxa de administragao. 

Nunca demais anotar que recursos tais sao justamente aqueles que 

bem poderiam ser gastos, ate o limite previsto, no custeio das despesas 

correntes e de capital necessarias a organizacao e ao funcionament da 
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unidade gestora do RPPS. Assim, afigura-se nao s6 contrario as normas, mas 

igualmente ilOgico vedar-se o acu mulo em questa°. 

Evidente a finalidade normative: dotar os fundos de recursos suficientes 

ao custeio de despesas que podem, excepcionalmente, atingir grandes 

somas, como acontece, por exemplo, na aquisicao de imOveis, hipotese 

expressamente prevista no inciso V do art. 41 da ON n° 02/2009. 

Dada a extracao constitucional dos regramentos e observando-se a 

faculdade de utilizacao da estreita margem (2%) para fazer frente a despesas 

varias e inafastaveis, descabe falar-se na instituicao de contribuicao social. 

ainda que indireta, porquanto quantia extraordinaria alguma se extrai quer do 

Estado, quer dos servidores. 

No mesmo sentido: 

Resolugao de Consulta n° 05/2007 (DOE 06/11/2007). Previdencia. 
RPPS. Despesa administrativa. Portaria MPS n° 183/2006. 
Possibilidade de aquisicao de veiculo corn sobra de recursos 
previdenciarios destinados a realizacao de despesa administrativa, 
observadas as condigoes. 

As sobras de recursos previdenciarios destinados a realizacao 
de despesas administrativas, desde que ocorridas a partir da 
vigencia da Portaria MPS n° 183/2006 (DOU de 23.06.2006), 
poderao ser utilizadas para aquisicao de veiculo atil e necessario ao 
funcionamento do Orgao gestor do RPPS, devendo-se observar o 
respectivo limite estabelecido (2%). (Tribunal de Contas do Estado 
do Mato Grosso. Resolucao de Consulta n° 05/2007. Rel. Cons. Jose. 
Carlos Novelli. Julg. 30.10.2007. Pub. 06.11.2007) (grifei) 

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COMODORO. 
CONSUL TA. PREVIDENCIA. RPPS. DESPESA ADMINISTRATIVA. 
PORTAR1A MPS N° 183/2006. SOBRAS DO CUSTEIO DAS 
DESPESAS DO EXERCICIO. POSSIBILIDADE DE CONSTITUIcA0 
DE RESERVA PARA 0 EXERCICIO SEGUINTE, OBSERVADAS AS 
CONDIOES.1) E possivel e legal a utilizacao das sobras do 
custeio das despesas administrativas ocorridas a partir da 
vigencia da Portaria MPS n° 183/2006, para constituicao de 
reserva a ser utilizada em exercicios futuros que a lei determine 
expressamente a sua constituicao e que a taxa de administracao 
nao seja superior a 2%. 2) nao havera irregularidade quando a taxa 
do exercicio exceder a 2%, desde que o excess° ,  se refira a reserva 
constituida a partir da vigencia da Portaria MPS n° 183/2006;, 3) a 
contabilizacao da reserva deve-se proceder da seguinte forma: 
Debita - Despesas contingenciadas (RPL) e Credita Reservas para 
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contingencias (PL). (Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. 
Resolugao de Consulta n° 32/2010. Rel. Cons. Waldir Julio Teis. 
Julg. 04.05.2010. Pub. 07.05.2010) (grifei) 

Quanto a possibilidade de as sobras da taxa de administracao 
serem transferidas para o exercicio seguinte, estou de acordo 
corn a instrucao, que foi unanime ern concordar corn tal 
hipotese, corn base no disposto na legislacao de regencia, em 
especial a já citada Orientacao Normativa SPS n° 02, de 
31/03/2009, sempre respeitando a restricao de que tais recursos 
devem ser utilizados para os mesmos fins a que se destina a taxa de 
administragao. 

VOTO: 

• 	 I - Pelo CONHECIMENTO da presente consulta: 

II - Pela EXPEDIcA0 DE OFICIO ao Diretor Superintendente do 
Institute de Previdencia dos Servidores do Municipio de Macae-
MACPREVI, Sr. Claudio Muniz Lopes Ramalho, para que tome 
ciencia desta decisao, nos termos deste voto; 

Ill - Por DETERMINIVO a Secretaria das Sessoes para que, ao 
efetuar a expedicao do officio, faga juntar aquele copia do inteiro teor 
deste Voto. 

IV - Pelo ARQUIVAMENTO do presente processo. (Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro. Processo n° 204.222-2/09. Rel. 
Cons. Julio L. Rabello. Julg. 21.07.2009) (grifei) 

Feitas estas consideracoes, pugna este Minist6rio Public° de Contas: 

I. CONHEgA-SE da Consulta; 

II. Responda-se ao Consulente nos seguintes termos: 

1. ao teor do delienado na ON MPS/SPS n° 02/2009, perfeitamente possivel ao 

RPPS constituir reserva com as sobras do custeio das despesas 

administrativas do exercicio, valores que deverao utilizados exclusivamente 

para os fins a que se destina a Taxa de Administragao; 

2. para constituicao de tal (undo de reservas, imprescindivel que sua aliquota 

seja fixada em lei, admitindo-se, para tanto, a lei do respectivo ente, o 

regulamento, ou ato emanado por colegiado, caso conste de suas atribuicoes 

regimentais, observado sempre o percentual maxim° definido no Regramento 

Federal, qual seja, 2%. 
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Apos analise dos autos, verifica-se que razao assiste a Procuradoria de 

Contas quanto a questao consultada, motivo pelo qual, acolhe-se integralmente a 

posicao contida no Parecer n° 5922/12 (fls. 11/17). 

Ante ao exposto, 

ACORDA 

0 Tribunal de Contas dos Municipios, por meio de seu 

Colegiado, nos termos do Parecer n° 5922/12 do Ministerio Public() junto ao TCM, 

adotado pelo voto do revisor, conhecer da Consulta apresentada, respondendo-a do 

seguinte modo: 

1. Ao teor do delienado na ON MPS/SPS n° 02/2009 é perfeitamente 

possivel ao RPPS constituir reserva corn as sobras do custeio das 

despesas administrativas do exercicio, valores que deverao serem 

utilizados exclusivamente para os fins a que se destina a Taxa de 

Administragao; 

2. Para a constituicao de tal fundo de reservas, imprescindivel que 

sua aliquota seja fixada ern lei, admitindo-se, para tanto, a lei do 

respectivo ente, o regulamento, ou ato emanado por colegiado, 
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caso conste de suas atribuicoes regimentals, observado sempre o 

percentual maxima definido no Regramento Federal, qual seja, 2%. 

Arquivem-se os autos. 

A Superintendencia de Secretaria, para as providencias. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania aos 1 AGO 2,01Z 

- 
Presidente: Consa Maria Teresa Fernades Garrido 

Conselheiros participantes da votagao: 

1- 	 Cons Paulo Miranda Ortega! 

2 	 Cons. 	 st. M ricio Oliveir A ve o (Revisor) 

4- s. Sebastiao Monteiro 

5- Cons. Honor Cruvinel de Oliveira   

Fui presente:  '' , Ministerio ublico de Contas.  
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