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REsoLugAo RC N°	 00029/10

AplicacAo	 de	 recursos
financeiros do Regime Pr6prio de Previdéncia
Social em cooperativas de credit° —
impossibilidade.

VISTOS e expostos os presentes autos, de n.° 14252/09, que tratam
da consulta formulada pelo Sr. MArcio Cecilio Ceciliano, Prefeito Municipal de Sao
Miguel do Passa Quatro, indagando sobre a legalidade da aplicacAo financeira
dos recursos do Regime PrOprio de Previdéncia Social — RPPS em bancos de
cooperativa de credit°.

Trata-se de consulta formulada por parte legitima, devidamente
instruida corn parecer juridico, em respeito ao art. 31, inc. I e §1.° da Lei n.°
15.958/07 — LOTCM/GO.

A Auditoria de Contas Mensais de GestAo, por meio do Parecer n°
010/2010, manifestou-se no sentido de que a aplicacAo, por parte dos RPPS, de
seus recursos financeiros deve ser feita somente em institui9:5es financeiras
bancArias, detentoras de larga experiencia, credibilidade e seguranca no mercado
financeiro, concluindo, portanto, em resposta a indagacào patrocinada pelo
consulente, pela ilegalidade na aplicacão indicada, levando-se a efeito,
especialmente, a natureza juridica das cooperativas 6 de instituicäo financeira nâo
bancdria; que as entidades previdenciArias podem optar pela aplicacao dos
recursos previdenciArios tanto em bancos oficiais como em bancos privados,
desde que respeitado o procedimento licitatOrio nos termos da Lei 8.666/93; e,
objetivando destacar que as instituicOes financeiras nä° abarcam as cooperativas
de credit°, ressaltou quanto ao disposto no artigo 24 da ResolugAo BACEN/MF
3.790/2009, que revogou a de n.° 3.506/2007 — tambêm do Banco Central, in
verbis:

"Art. 24. Os recursos dos regimes prOprios de previdéncia social,
representados por disponibilidades financeiras, devem ser depositados em
contas prOprias, em instituiceies financeiras bancarias devidamente autorizadas a
funcionar no Pais pelo Banco Central do Brasil, controlados e contabilizados de
forma segregada dos recursos do ente federativo." (grifo acrescentado)

Na mesma linha, o Ministerio PtIblico de Contas expediu sua opinião,
consoante Parecer n° 2264/2010, concluindo pela impossibilidade de aplicagão
dos recursos financeiros do Regime PrOprio de Previdencia Social do Municipio
em cooperativas de credit°, porquanto os ensinamentos doutrinArios conduzem
entendimento no sentido de que estas insti Oes tem carAter mais social, voltado
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para as necessidades especificas dos cooperados, enquanto que as banckias
absorvem caracteristicas eminentemente econOmicas.

Desse entendimento nao divergiu a Relatoria.

Isto posto,

RESOLVE
0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros

integrantes de seu Colegiado, manifestar ao consulente, Sr. Marcio Cecilio
Ceciliano, Prefeito Municipal de Sao Miguel do Passa Quatro, quanto a
impossibilidade na aplicagao financeira dos recursos do Regime Pr6prio de
Previdencia Social — RPPS em bancos de cooperativa de credito.

A Superintenddncia de Secretaria, para as providèncias.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goidnia, aos

25 AGO 201n
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