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ACÓRDÃO CONSULTA – Nº 00015/2018 

Técnico Administrativa 

 

 

 

Processo n° 10285/2018 

Município Mineiros 

Órgão Regime Próprio de Previdência Social – MINEIROSPREV 

Assunto Consulta – Uso de reserva financeira para edificar sede 
própria 

Período de Referência 2018 

Consulente João Carlos Grandeaux (Diretor Presidente) 

CPF 115.760.730-68 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

Revisora Conselheira Maria Teresa 

 

CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 
ATENDIDOS. CONHECIMENTO. 2. REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDENCIA SOCIAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 
RESERVA FINANCEIRA. CONSTRUÇÃO DE SEDE. ALERTA. 

1. Conhece-se da consulta por atender aos requisitos de 
admissibilidade dispostos no art. 199 do Regimento Interno.  
2. Responde-se ao consulente que (a) é legal a constituição de 
reservas com as sobras do custeio das despesas 
administrativas do exercício, assim como, a utilização de tais 
recursos para construção do prédio da autarquia do RPPS, 
desde que seja para uso exclusivo da unidade gestora, em 
consonância com o disposto no art.15, incisos III a VI da 
Portaria MPS 402/2008; No entanto, alerta-se o consulente 
que, para o uso das reservas administrativas ao longo dos 
anos, deverá ser observado o equilíbrio orçamentário e 
financeiro entre as receitas e despesas do RPPS no exercício; 
(b) Não há disposição legal quanto ao limite para utilização dos 
recursos das reservas constituídas com as sobras da taxa de 
administração, logo, poderá ser gasto até o montante da 
reserva, contudo, deve restar evidenciado no registro contábil 
de tais despesas a utilização de recursos oriundos de 
exercícios anteriores, assim como a previsão orçamentária do 
gasto, em consonância com a Lei 4.320/64. 
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 Trata-se de consulta formulada pelo Diretor Presidente do Instituto de 

Previdência Social dos Servidores do município de Mineiros, João Carlos Grandeaux 

(fls. 1/2), envolvendo a utilização de reservas financeiras do fundo para construção 

de sede própria, com os seguintes questionamentos: 

 

1. Considerando o disposto no art. 15, V da Portaria MPS - Ministério 

da Previdência n° 402/2008, bem como o disposto no art. 70, SI ° e 

incisos I, II e III da Lei Municipal nº 1.583/2012 - Lei de atualização e 

reestruturação da legislação do MINEIROSPREV, admite-se a 

utilização da reserva financeira composta pelas sobras anuais da taxa 

de administração para o custeio de edificação de prédio destinado a 

sediar a autarquia municipal? 

2. Sendo admitida a utilização da reserva financeira composta pelas 
sobras anuais da taxa de administração, na forma do primeiro quesito, 
há limite de valor para a realização da despesa? 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os 

Conselheiros integrantes do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

de Goiás, nos termos do Voto da Relatora, Conselheira Maria Teresa: 

 

I -  CONHECER DA CONSULTA, em virtude do cumprimento dos 

requisitos de admissibilidade do art. 199 do Regimento Interno, dada a relevância da 

matéria, outorgando-lhe eficácia normativa geral; 

 

II -  RESPONDER AO CONSULENTE que: 

 

 

Q1: Sim. É legal a constituição de reservas com as sobras do custeio das 

despesas administrativas do exercício, assim como, a utilização de tais recursos para 

construção do prédio da autarquia do RPPS, desde que seja para uso exclusivo da unidade 

gestora, em consonância com o disposto no art.15, incisos III a VI da Portaria MPS 

402/2008. No entanto, alerta-se o consulente que, para o uso das reservas administrativas 

ao longo dos anos, deverá ser observado o equilíbrio orçamentário e financeiro entre as 

receitas e despesas do RPPS no exercício; 
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Q2: Não há disposição legal quanto ao limite para utilização dos recursos das 

reservas constituídas com as sobras da taxa de administração, logo, poderá ser gasto até o 

montante da reserva, contudo, deve restar evidenciado no registro contábil de tais despesas 

a utilização de recursos oriundos de exercícios anteriores, assim como a previsão 

orçamentária do gasto, em consonância com a Lei 4.320/64. 

 

À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 17 de outubro 

de 2018. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator:  Irany de Carvalho Júnior 

Revisora: Maria Teresa Garrido Santos 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 

Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 

Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. 

Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador Regis Gonçalves Leite. 

Votação: 

Votaram (ou) com a Cons. Maria Teresa Garrido Santos: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 

Cons. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

Votaram contra: Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz. 
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Processo n° 10285/2018 

Município Mineiros 

Órgão Regime Próprio de Previdência Social – MINEIROSPREV 

Assunto Consulta – Uso de reserva financeira para edificar sede 

própria 

Período de Referência 2018 

Consulente João Carlos Grandeaux (Diretor Presidente) 

CPF 115.760.730-68 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

Revisora Conselheira Maria Teresa 

RELATÓRIO E VOTO N°1352/2018-GCMT (DIVERGENTE) 

I - RELATÓRIO 

Do objeto 

 Trata-se de consulta formulada pelo Diretor Presidente do Instituto de 

Previdência Social dos Servidores do município de Mineiros, João Carlos Grandeaux 

(fls. 1/2), envolvendo a utilização de reservas financeiras do fundo para construção 

de sede própria, com os seguintes questionamentos: 

1. Considerando o disposto no art. 15, V da Portaria MPS - Ministério 
da Previdência n° 402/2008, bem como o disposto no art. 70, SI ° e 
incisos I, II e III da Lei Municipal nº 1.583/2012 - Lei de atualização e 
reestruturação da legislação do MINEIROSPREV, admite-se a 
utilização da reserva financeira composta pelas sobras anuais da taxa 
de administração para o custeio de edificação de prédio destinado a 
sediar a autarquia municipal? 

2. Sendo admitida a utilização da reserva financeira composta pelas 
sobras anuais da taxa de administração, na forma do primeiro quesito, 
há limite de valor para a realização da despesa? 

O Conselheiro-Substituto Irany de Carvalho Júnior, Relator, apresentou 

seu Voto na Sessão Plenária do dia 26 de setembro de 2018, nos termos da 

PROPOSTA DE DECISÃO Nº 310/2018-GCSICJ,, sobre a qual divergimos em parte. 

Segue transcrição da PROPOSTA DE DECISÃO Nº 310/2018-GCSICJ: 
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Da tramitação 

Da instrução originária 

Autuada em 4/6/2018, a consulta foi originariamente instruída com 
solicitação inicial (fls. 1/2), acompanhada de parecer jurídico (fls. 3/8). 

Do parecer jurídico do Consulente 

O Parecer Jurídico apresentado pelo Consulente, exarado por seu 
Assessor Jurídico, Sr. Josias A. A. Sobrinho, OABGO nº 33.445, 
apresenta o seguinte conteúdo: 

(...) 

1. Dos Fundamentos: 

A presente consulta se faz tendo em vista necessidade de prover 

espaço e instalações adequadas para as atividades da autarquia 

municipal de previdência, sabendo-se que o órgão utiliza, 

atualmente, antigo imóvel residencial adaptado, que não comporta 

adequadamente funcionamento dos diversos departamentos do 

órgão, quais sejam Departamento Administrativo, Diretoria, RH, 

setor de Benefícios, Consultório Médico, Procuradoria Jurídica, 

Contabilidade, Atendimento ao Segurado, espaço para as reuniões 

do Conselho Previdenciário, departamento de Informática, Arquivo, 

Cozinha e Depósito. 

É sabido que de 31/12/2013 (exercício 2013) até 31/12/2017 

(exercício 2017), a autarquia acumulara, em média, saldo de 

252.400.00 (duzentos cinquenta dois mil e quatrocentos reais) da 

taxa de administração, em cada exercício financeiro. Ou seja, 

devidamente liquidadas as despesas correntes de capital de cada 

exercício, houve sobra de R$ 252.400,00, sendo que a autarquia 

dispõe atualmente de uma reserva financeira de R$ 1.262.000.00 

(um milhão duzentos sessenta dois mil reais) constituída 

exclusivamente do saldo não utilizado da taxa de administração. 

Tais reservas financeiras possuem mesma destinação vinculada da 

taxa de administração, por força do art. 15, I e III da Portaria MPS N" 

402/2002 do art. 70, § 1º, I e III da Lei Municipal nº 1.583/2012, 

senão vejamos: 

Portaria MPS n° 402/2008 

Art. 15. Para cobertura das despesas do RPPS, poderá ser 

estabelecida em lei Taxa de Administração de até dois pontos 

percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões 

dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro 

anterior, observando-se que: 
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I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes 

e de capital necessárias organização ao funcionamento da unidade 

gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu património; 

 

III – o RPPS poderá constituir reserva com as sobras do custeio das 

despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para os fins 

que se destina a Taxa de Administração; 

- grifamos 

 No mesmo sentido, art. 70, III da Lei nº 1.583/2012: 

Art. 70. Nenhuma despesa será realizada sem necessária 

autorização orçamentária, não poderá ultrapassar limite estabelecido 

no § 1º deste artigo. 

(...) 

III - regime próprio de previdência social poderá constituir reserva 

com as sobras do custeio das despesas do exercício, cujos valores 

serão utilizados para os fins que se destina a taxa de administração; 

- grifamos 

Verifica-se ainda adequação da Lei Municipal, que define 

expressamente o percentual da taxa de administração, para fins do 

disposto no inciso IV do art. 15 da Portaria Ministerial: 

IV - para utilizar-se da faculdade prevista no inciso III, percentual da 

Taxa de Administração deverá ser definido expressamente em texto 

legal; 

-grifamos 

Nesse sentido o § 1º do art. 70 da Lei nº 1.583/2012: 

§1º A taxa de administração prevista no caput deste artigo é de dois 

pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos 

pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência 

social, relativo ao exercício financeiro anterior. 

-grifamos 

Tem-se ainda, expressamente disposto no inciso V do art. 15 da 

Portaria Ministerial, o permissivo para a utilização da reserva 

financeira em comento para a "aquisição ou construção de bens 

imóveis", desde que "destinados ao uso próprio da unidade 

gestora do RPPS", adequando-se ainda ao disposto no inciso VI do 

mesmo dispositivo normativo, dispensando maior explanação, dada 

clareza do texto. 
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V – a aquisição ou construção de bens imóveis com os recursos 

destinados Taxa de Administração restringe-se aos destinados ao 

uso próprio da unidade gestora do RPPS; 

VI – é vedada a utilização dos bens adquiridos ou construídos para 

investimento ou uso por outro órgão público ou particular em 

atividades assistenciais ou quaisquer outros fins não previstos no 

inciso I. 

-grifamos 

Legítima, portanto, aplicação da reserva financeira proveniente do 

saldo residual da taxa de administração para construção de prédio 

que abrigará sede da autarquia gestora do RPPS. 

Importante considerar que despesa com construção de imóvel 

próprio para abrigar sede do Instituto admitida, sobretudo, por se 

enquadrar como despesa de capital, sendo que o imóvel integrará 

património do órgão, estando em consonância com a destinação a 

precípua dada para a taxa de administração, na forma do art. 70, I e 

art. 15, I da Portaria MPS nº 402/2008. 

Quanto ao limite da despesa, adentrando na análise do segundo 

quesito de consulta, tem-se, por tratar-se, exatamente, da reserva 

constituída das sobras anuais, não propriamente da taxa de 

administração, tal despesa não estaria englobada no limite dois por 

cento para o respectivo exercício. 

Assim fosse, não haveria sentido na reserva normativa feita pelo 

legislador, respeito da utilização do saldo para aquisição ou 

construção de imóvel destinado ao uso próprio, uma vez que, como 

já dito, tal despesa já está autorizada no limite da taxa de 

administração (dois por cento), enquanto despesa de capital. 

Noutras palavras, não haveria razão para legislador fazer expressa 

permissão para uso das sobras da taxa de administração na 

aquisição ou construção de imóvel para uso próprio se não estivesse 

conferindo essas despesas caráter diverso da taxa de 

administração, ou caráter extraordinário, ainda que vinculada mesma 

destinação. 

No entanto, realização da despesa extraordinária dependerá de 

dotação específica no respectivo orçamento, tendo por limite valor 

das sobras ao tempo disponíveis, devidamente previstas na Lei 

Orçamentária Anual. 

3. Conclusão: 

Portanto, pelas razões acima expostas, manifestamos pela 

legalidade da utilização da reserva financeira composta pelas sobras 
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anuais da taxa de administração para custeio de edificação de 

prédio destinado a sediar autarquia municipal, bem como 

entendemos que limite para referida despesa, de caráter 

extraordinário, aquele definido pela Lei Orçamentária Anual, em 

dotação específica, limita ao montante disponível da reserva 

financeira constituída do saldo não utilizado das taxas de 

administração. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Manifestação da Divisão de Documentação e Biblioteca 

Determinado, via Despacho nº 412/2018-GCSICJ, de 6/6/2018 (fls. 9), 
o envio à Divisão de Documentação e Biblioteca, e esta, por meio do 
Despacho nº 163/2018 (fls. 11), relacionou as manifestações anteriores 
deste Tribunal acerca do tema: 

AC-CON nº 020/12 – Município de Gouvelândia  
EMENTA: Possibilidade de utilização do saldo remanescente da taxa 
de administração do Regime Próprio de Previdência – RPPS, no 
exercício seguinte. Orientação Normativa MPS/SPS n° 02/2009. 
Necessidade de fixação por lei, da alíquota da taxa de administração.  
DATA: 01.08.2012 
 
RC Nº 052/06 – Carmo do Rio Verde 
EMENTA: Taxa de administração do RPPS – Regime Próprio de 
Previdência Social. Valor máximo equivalente a 2% do total dispendido 
com as remunerações, proventos e pensões dos segurados do RPPS. 
Contratos de prestação de serviços contratados pelo RPPS deverão 
ser contabilizadas à conta da taxa de administração.  
Portaria nº 4.991/99, art. 17, § 3º, I; Portaria nº 4.992/99, art. 17, § 3º, I 
e II; Portaria nº 183/06; Lei nº 9.717/98.  
TCM, 20.12.06 

Ato contínuo, encaminhou os autos à Secretaria de Contas Mensais de 
Gestão para prosseguimento da instrução.  

Manifestação da Secretaria de Contas Mensais de Gestão 

Instada a se manifestar (Despacho nº 469/2018-GCSICJ), a Secretaria 
de Contas Mensais de Gestão, por meio do Certificado nº 1396/2018, 
de 13/8/2018 (fls. 13/14), exarou a seguinte opinião: 

CERTIFICADO Nº 1396/2018 

(...) 

2. RELATÓRIO 

2.1 ADMISSIBILIDADE 

Os requisitos de admissibilidade dos processos de consulta, no 
âmbito deste Tribunal, estão estabelecidos nos artigos 199 e 200 do 
RI/TCM (RA nº73/09), in verbis: 
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Art. 199. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida 
suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares 
concernentes a matéria de sua competência, que lhe forem formuladas 
pelas seguintes autoridades:  

I – Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, 
Presidente de Tribunal, Prefeito e Presidente da Câmara Municipal; 

II – Gestores municipais de fundos, Autarquias, Fundações 
Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista; (grifo 
nosso) 

III – Procurador-Geral de Justiça; Estado de Goiás   

IV – Presidente de Comissão da Assembleia Legislativa ou da 
Câmara Municipal;  

V – Secretário de Estado ou autoridades do Poder Executivo 
Estadual de nível hierárquico equivalente;  

§ 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, 
ser formuladas articuladamente e instruídas com parecer do órgão de 
assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente.  

§ 2º Cumulativamente com os requisitos do § 1º deste artigo, as 
autoridades referidas nos incisos II, III e IV deverão demonstrar a 
pertinência temática da consulta às respectivas áreas de atribuição das 
instituições que representam.  

§ 3º A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter 
normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso 
concreto. 

Art. 200. O Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda 
aos requisitos do artigo 199, ou verse apenas sobre caso concreto, 
devendo o processo ser arquivado após comunicação ao consulente.  

De plano, observa-se que a consulta foi formulada pelo gestor do 
Mineirosprev, atendendo ao art. 199, II, e que consta, às fls.03/08, 
parecer elaborado pela assessoria jurídica, em atenção ao §1º do 
artigo supra.    

Isto posto, a presente consulta merece admissão vez que atende 
aos requisitos de admissibilidade dispostos no RITCMGO. 

2.2. MÉRITO 

Inicialmente, cumpre destacar o disposto no art.15, III, IV e V, da 
Portaria nº 402/2008 editada pelo, então, Ministério da Previdência 
Social MPS, in verbis:  

Art. 15. Para cobertura das despesas do RPPS, poderá ser 
estabelecida, em lei, Taxa de Administração de até dois pontos 
percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos 
segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro 
anterior, observando-se que: 

(...) 
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III - o RPPS poderá constituir reserva com as sobras do custeio das 
despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para os fins a que 
se destina a Taxa de Administração;  

IV - para utilizar-se da faculdade prevista no inciso III, o percentual 
da Taxa de Administração deverá ser definido expressamente em texto 
legal;  

V - a aquisição ou construção de bens imóveis com os recursos 
destinados à Taxa de Administração restringe-se aos destinados ao 
uso próprio da unidade gestora do RPPS; 

Assim, com fulcro em tais disposições normativas, os Regimes 
Próprios de Previdência Social – RPPS podem constituir reservas 
financeiras com as sobras do custeio das despesas administrativas do 
exercício desde que o percentual da Taxa de Administração seja 
definido em lei própria. 

A citada Portaria Ministerial, dispõe, ainda, em seu inciso V, art.15, 
que é permitida a utilização dos aludidos recursos provenientes das 
sobras para construção de bens imóveis, desde que seu uso seja 
restringido à unidade gestora do RPPS. 

Sendo assim, entende-se que não há impedimento legal para a 
constituição de reservas com as sobras do custeio das despesas 
administrativas do exercício, assim como, a utilização de tais recursos 
para construção do prédio da unidade gestora em exercícios 
subsequentes. Quanto ao limite de valor para realização da despesa, 
observa-se que não há disposições legal e normativa neste sentido, 
portanto, depreende-se que o limite para utilização de tais recursos é o 
montante da própria reserva, considerando, ainda, a previsão 
orçamentária da despesa, nos termos da Lei 4.320/64. 

Vale destacar que, no registro das despesas custeadas com 
recursos da reserva, deve restar evidenciado a utilização de recursos 
de exercícios anteriores, a fim de que não seja computada no limite das 
despesas administrativas do exercício corrente. 

3. CONCLUSÃO 

A Secretaria de Contas Mensais de Gestão, no uso de suas 
atribuições legais, opina no sentido de que seja os questionamentos do 
consulente sejam respondidos nos seguintes termos: 

1. Considerando o disposto no art.15, V da Portaria MPS – 
Ministério da Previdência nº 402/2008, bem como o disposto no art.70, 
§1º e incisos I, II e III da Lei Municipal nº 1.583/2012 – Lei de 
atualização e reestruturação da legislação do MINEIROSPREV, 
admite-se a utilização da reserva financeira composta pelas sobras 
anuais da taxa de administração para o custeio de edificação de prédio 
destinado a sediar a autarquia municipal? 

Sim. É legal a constituição de reservas com as sobras do custeio 
das despesas administrativas do exercício, assim como, a utilização de 
tais recursos para construção do prédio da autarquia do RPPS, desde 
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que seja para uso exclusivo da unidade gestora, em consonância com 
o disposto no art.15, incisos II e IV da Portaria MPS 402/2008. 

2. Sendo admitida a utilização da reserva financeira composta 
pelas sobras da taxa de administração, na forma do primeiro quesito, 
há limite de valor para a realização da despesa? 

Não há disposição legal quanto ao limite para utilização dos 
recursos das reservas constituídas com as sobras da taxa de 
administração, logo, poderá ser gasto até o montante da reserva, 
contudo, deve restar evidenciado no registro contábil de tais despesas 
a utilização de recursos oriundos de exercícios anteriores, assim como 
a previsão orçamentária do gasto, em consonância com a Lei 4.320/64. 

Assim, encaminhe-se os autos ao Ministério Público de Contas. 

Manifestação do MPC 

O Ministério Público de Contas exarou o Parecer nº 2524/2018, de 
8/6/2018 (fls. 88/91), no qual teceu a seguinte manifestação: 

PARECER N° 4679/2018 

(...) 

De início, observa-se que consulente tem legitimidade, a consulta traz 
questionamentos em abstrato e vem acompanhada de parecer jurídico. 
Assim, corrobora-se a manifestação da unidade técnica pelo 
conhecimento da consulta. 

No mérito, corrobora-se também a manifestação da SCMG. 

Esta Corte, mediante a AC-CON nº 20/12, entendeu possível a 
constituição de reserva, de uso vinculado, com as sobras da chamada 
taxa de administração: 

EMENTA: Possibilidade de utilização do saldo remanescente da taxa de 
administração do Regime Próprio de Previdência – RPPS, no exercício 
seguinte. Orientação Normativa MPS/SPS n° 02/2009. Necessidade de 
fixação por lei, da alíquota da taxa de administração. (TCMGO. AC-CON 
nº 020/12 – Município de Gouvelândia. 01.08.2012) 

Em relação à utilização desses recursos para construção de imóvel para 
uso da autarquia gestora do RPPS local, todavia, não há posição desta 
Corte em processo de consulta. Nesse tema, não há razão para divergir 
da SCMG, com amparo no art. 15, incisos III, IV, V e VI, da Portaria MPS 
nº 402/08, de modo que as referidas sobras podem ser utilizadas para 
construção de prédio para uso da própria da entidade.  

A Lei Municipal nº 1583/2012 , que disciplina a autarquia gestora e o 
RPPS do Município de Mineiros, em seu art. 70, § 1º, estabelece 
percentual certo para a taxa de administração (2%), como também 
autoriza a sua utilização em despesas de capital “necessárias à 
organização e ao funcionamento do órgão gestor do regime próprio”, em 
consonância, portanto, com as orientações do art. 15 da Portaria MPS nº 
402/08. 
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Cabe citar também, em abono do entendimento da SCMG, o Acórdão nº 
2.182/2007 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, específico 
sobre o tema: 

ACORDAM os senhores conselheiros do Tribunal de Contas, por 
unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo 
com o Parecer nº 3.110/2007 da Procuradoria de Justiça, nos termos 
dos artigos 48 e 49 da Lei Complementar nº 269/2007, preliminarmente, 
em conhecer da presente consulta e, no mérito, responder que é 
possível a utilização do valor destinado ao limite de 2% (dois por cento) 
da taxa de administração para custear, além das despesas correntes, 
também, as despesas de capital. Entretanto, a norma do MPS/SPS nº 
01, de 23-1-2007, restringe essa utilização ao que realmente for 
necessário e indispensável à conservação e manutenção do patrimônio 
e ao uso próprio da unidade gestora. Em relação à sua contabilização, 
segue-se a forma descrita na Portaria MPS nº 916/2003 (atualizada), de 
onde extrai-se que a reforma e ampliação de imóvel inclui-se na 
categoria de despesas de capital/investimento. Remetam-se ao 
consulente fotocópias do Parecer nº 97/CT/2007, da Consultoria de 
Estudos, Normas e Avaliação, de fls. 05 a 09 -TC, do Parecer Ministerial, 
de fls. 10 a 11-TC e do Relatório e Voto do Conselheiro Relator, de fls. 
12 e 13-TC, a fim de que o consulente tome ciência da posição abstrata 
adotada por esta Corte de Contas, ressalvando, contudo, que a mesma 
jamais poderá servir de embasamento para um caso concreto. Após as 
anotações de praxe, arquivem-se os autos, conforme Instrução 
Normativa nº 01/2000 deste Tribunal. (TCE-MT. Acórdão nº 2.182/2007. 
28/08/2007) 

Essa mesma Corte, no Acórdão nº 208/2014, destacou, porém, em caso 
concreto, que o uso de recursos da taxa de administração não é 
pertinente a todo tipo de despesas de capital, mas àquelas destinadas à 
aquisição de imóvel para uso próprio: 

O Ministério da Previdência Social, no inciso VI vedou o desvio de 
finalidade da taxa de administração com a aquisição ou construção de 
bens imóveis, se há um bem vinculado ao RPPS, ainda que utilizado 
como investimento, deverá ter a finalidade de garantir a organização e o 
funcionamento do órgão previdenciário.  

Destaco que as sobras da taxa de administração devem ser utilizadas 
para a finalidade de sua constituição, qual seja, garantir o funcionamento 
do RPPS e custear as despesas, em nenhum momento o legislador 
definiu que a taxa de administração fosse utilizada como investimento.  

Pelo contrário, a utilização e finalidade da despesa administrativa não 
guarda relação com investimentos, inclusive imobiliário, mas de 
manutenção e conservação do patrimônio a ser utilizado pela unidade 
gestora do RPPS.  

Não obstante, a Lei Municipal nº. 1.455/2013 determinou a construção 
de edificação e, posteriormente vinculou o aluguel do imóvel ao ente 
federativo, disposição que contraria o art. 15 da Portaria MPS 402/2008, 
que veda a utilização do bem imóvel adquirido ou construído por outro 
órgão público para quaisquer outros fins.  
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(…) 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 8.225-2/2013. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos 
termos dos artigos 1º, II, 21, § 1º, e 22, § 2º, da Lei Complementar nº 
269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso), c/c o artigo 193, § 2º, da Resolução nº 14/2007 (Regimento 
Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por 
unanimidade, acompanhando a proposta de voto do Relator e de acordo, 
em parte, com o Parecer nº 4.241/2014 do Ministério Público de Contas, 
em julgar REGULARES, com determinações legais, as contas anuais de 
gestão do Fundo Municipal de Previdência Social de Comodoro, 
relativas ao exercício de 2013, gestão do Sr. Gustavo André Rocha; 
determinando ao atual gestor que: 1)(...); 2)(...); 3) não implemente o 
disposto nos artigos 4º e 5º da Lei Municipal nº 1.455/2013, sob pena de 
ressarcimento de valores aplicados por desvio de finalidade, bem como 
oficie à Prefeitura e à Câmara Municipal acerca da irregularidade desses 
dispositivos, recomendando a revogação dos referidos artigos; (…) 
(TCE-MT. Acórdão nº 208/2014 – Segunda Câmara.  18-11-2014.  

No mais, quanto ao segundo questionamento, relativo à existência de 
limite para as despesas com a construção de prédio para sediar a 
autarquia, tampouco cabe divergir da unidade técnica. Impõe-se às 
despesas a extensão prevista no orçamento. 

Ante o exposto, manifesta-se este Ministério Público de Contas em 
consonância com o entendimento da SCMG, retificando-se apenas os 
incisos do art. 15 da Portaria MPS nº 402/08 por ela referidos na 
redação da resposta sugerida para o primeiro questionamento, que 
devem ser os incisos III a VI da citada portaria. 

 (RC). 

É o Relatório. 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminares 

Da competência do TCMGO 

A competência deste Tribunal para responder consultas consta na Lei 
nº 15.958/07, artigo 31, caput, a seguir transcrito: 

“Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada 
na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à 
matéria de sua competência ...” 

Consta, também, no art. 1º, XXV do Regimento Interno (RITCMGO). 

Da competência do Tribunal Pleno 

Nos termos do art. 9º, inciso I, alínea “e”, do RITCMGO, compete ao 
Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal. 

Da competência do Relator 
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Pelo art. 3º, II, da RA nº 232, de 31/8/2011, a competência em razão da 
matéria é própria de Conselheiros Substitutos. Nos termos do art. 4º da 
Decisão Normativa nº 3/2018 – TCMGO, cabe ao Conselheiro 
Substituto Irany Júnior, no exercício de 2018, a relatoria das consultas 
originárias do município de Mineiros. 

Da admissibilidade da Consulta 

O artigo 199, do Regimento Interno estabelece os contornos gerais da 
Consulta. 

Os requisitos subjetivos, isto é, as autoridades legitimadas para sua 
formulação, são arroladas no inciso II do artigo 199 do Regimento 
Interno. Verifica-se que o consulente, senhor João Carlos Grandeux é o 
Diretor Presidente do MINEIROSPREV, portanto, está legitimado à 
formulação de Consultas a este Tribunal de Contas: 

Art. 199. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada 
na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a 
matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes 
autoridades: 
II – Gestores municipais de fundos, Autarquias, Fundações Públicas, 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista;   
(...) 

Quanto aos demais requisitos materiais ou objetivos, estes estão 
alinhavados nos parágrafos do artigo 31 da LOTCMGO: 

Art. 31. 
..................................................................................................................
.............. 
(...) 
§ 1º. As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, 
ser formuladas articuladamente e instruídas com parecer do órgão de 
assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente.  
§ 2º. Cumulativamente com os requisitos do § 1º deste artigo, as 
autoridades referidas nos incisos III e IV deverão demonstrar a 
pertinência temática da consulta às respectivas áreas de atribuição das 
instituições que representam. (grifo nosso). 

Verifica-se que a consulta possui objeto precisamente definido, o qual 
está adequadamente articulado, e está acompanhada do parecer 
jurídico emitido pelo órgão de assistência técnica ou jurídica da 
autoridade consulente.   

Desse modo, atendidos os requisitos de admissibilidade, passa-se a 
análise de mérito. 

Do mérito 

Considerações Iniciais  

A presente consulta tem por objetivo sanar dúvida quanto à utilização 
de recursos provenientes da Taxa de Administração de instituto de 
previdência social de servidores municipais, instituídos na forma o art. 
15, V da Portaria MPS – Ministério da Previdência nº 402/2008, art. 70, 
§ 1º e incisos I, II e III da Lei Municipal nº 1.583/2012, para custeio de 
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construção de imóvel destinado à abrigar a sede da referida autarquia. 
Pairam dúvidas, ainda, quanto ao limite de valor para realização de tal 
despesa. 

Análise da Questão nº 1 

Para melhor compreensão, transcreve-se a seguir o teor do primeiro 
questionamento: 

1. Considerando o disposto no art. 15, V da Portaria MPS - Ministério 
da Previdência n° 402/2008, bem como o disposto no art. 70, SI ° e 
incisos I, II e III da Lei Municipal nº 1.583/2012 - Lei de atualização e 
reestruturação da legislação do MINEIROSPREV, admite-se a 
utilização da reserva financeira composta pelas sobras anuais da taxa 
de administração para o custeio de edificação de prédio destinado a 
sediar a autarquia municipal? 

Argumentos do Parecer Jurídico do Consulente  

O Parecerista do Consulente defende que, por força de previsão legal 
estabelecida no art. 15, V da Portaria MPS nº 402/2002, art. 70, § 1º, I 
e III da Lei Municipal de 1.583/2012, é possível a aplicação da reserva 
financeira constituída pelos recursos obtidos a título de taxas de 
administração, para a construção da edificação destinada à abrigar a 
sede da autarquia gestora do RPPS. 

Manifestação da Secretaria de Contas Mensais de Gestão – SCMG 

A Secretaria de Contas Mensais de gestão, em sua fundamentação, 
dispõe que é possível a constituição de reservas financeiras com o 
saldo dos recursos financeiros obtidos a título de taxa de 
administração, definida em lei específica. 

Conforme inciso V do art. 15, é permitida a utilização dos recursos 
provenientes da taxa de administração para construção de bens 
imóveis, desde que a utilização seja restrita à autarquia gestora do 
regime próprio de previdência social (RPPS). 

Portanto, conforme conclusão da unidade Técnica, é possível a 
utilização pelo Consulente, dos recursos financeiros oriundos da 
reserva financeira constituída pelo saldo não utilizado dos valores 
arrecadados a título de Taxa de Administração, para execução de obra 
voltada à construção da sede para abrigar o instituto de previdência 
municipal. 

Manifestação do Ministério Público de Contas – MPC 

O Ministério Público de Contas corrobora a opinião da Secretaria de 
Contas Mensais de Gestão, pela possibilidade de aplicação da reserva 
financeira na construção da sede para uso da própria autarquia gestora 
do RPPS, com fundamento no art. 15, III e VI da Portaria MPS nº 
402/2008. 

Conclusão do Relator   

Conclusivamente, quanto ao primeiro questionamento, esta Relatoria 
não enxerga razões para divergir dos posicionamentos alvitrado pela 
Secretaria de Contas Mensais de Gestão e pelo Ministério Público de 
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Contas, adotando-se as razões oriundas do Certificado nº 1396/2018 
como fundamentos para propor emissão de resposta ao Consulente. 

Análise da Questão nº 2 

2. Sendo admitida a utilização da reserva financeira composta pelas 
sobras anuais da taxa de administração, na forma do primeiro quesito, 
há limite de valor para a realização da despesa? 

Argumentos do Parecer Jurídico do Consulente  

Quanto ao questionamento sobre a existência de limite de valor para 
execução da despesa objeto da Consulta, o Parecerista assevera que 
a referida realização deverá observar a dotação específica prevista no 
orçamento, expressa na Lei Orçamentária Anual,  bem como o valor 
disponível a título de reserva. 

Manifestação da Secretaria de Contas Mensais de Gestão – SCMG 

A Secretaria de Contas Mensais de Gestão asseverou que não 
previsão legal que institua limite para utilização das reservas 
constituídas com os recursos oriundos de taxa de administração, sendo 
permitida a utilização total do saldo, desde que seja devidamente 
contabilizada a utilização como recursos oriundos de exercícios 
anteriores, e exista previsão orçamentária na forma estabelecida na Lei 
Federal nº 4.320/1964. 

Manifestação do Ministério Público de Contas – MPC 

No que se refere ao segundo questionamento, o Ministério Público de 
Contas corrobora o posicionamento da Unidade Técnica. 

Conclusão do Relator  

Quanto a este segundo questionamento, esta Relatoria, adota o 
mesmo posicionamento do questionamento anterior, no sentido de 
corroborar o posicionamento alvitrado pela Secretaria de Contas 
Mensais de Gestão, ratificado pelo Ministério Público de Contas, 
adotando-se as razões oriundas do Certificado como fundamentos para 
propor emissão de resposta ao Consulente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

III – DA PROPOSTA 

Em face do exposto, proponho que este Tribunal Pleno adote a minuta 
de decisão que submeto à sua apreciação para: 

I -  CONHECER DA CONSULTA, em virtude do cumprimento dos 
requisitos de admissibilidade do art. 199 do Regimento Interno, dada a 
relevância da matéria, outorgando-lhe eficácia normativa geral; 
II -  RESPONDER AO CONSULENTE que: 
a) Q1: Sim. É legal a constituição de reservas com as sobras do 
custeio das despesas administrativas do exercício, assim como, a 
utilização de tais recursos para construção do prédio da autarquia do 
RPPS, desde que seja para uso exclusivo da unidade gestora, em 
consonância com o disposto no art.15, incisos III e VI da Portaria MPS 
402/2008; 
Q2: Não há disposição legal quanto ao limite para utilização dos 
recursos das reservas constituídas com as sobras da taxa de 
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administração, logo, poderá ser gasto até o montante da reserva, 
contudo, deve restar evidenciado no registro contábil de tais despesas 
a utilização de recursos oriundos de exercícios anteriores, assim como 
a previsão orçamentária do gasto, em consonância com a Lei 4.320/64. 
2. É a proposta. 

É o relatório. 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

Concordamos com o ilustre Relator quanto às respostas dadas ao 

Consulente, inclusive quanto à fundamentação baseada na legislação específica e 

na Portaria MPS nº 402/2008. 

No entanto, divergimos apenas por entendemos ser salutar que este 

Tribunal de Contas alerte o Consulente no sentido de que o Órgão do RPPS deverá 

achar-se superavitário orçamentária e financeiramente para utilizar as reservas 

com as sobras do custeio das despesas administrativas do exercício para 

construção do prédio. Para tanto, realizamos um estudo sobre a legislação que trata 

da matéria. 

Observamos que A Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 prevê a 

taxa de administração uma única vez, no inciso VIII do artigo 6º: 

Art. 6º Fica facultada à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, a constituição de fundos integrados de bens, 
direitos e ativos, com finalidade previdenciária, desde que 
observados os critérios de que trata o artigo 1º e, 
adicionalmente, os seguintes preceitos: [...] 
VIII - estabelecimento de limites para a taxa de administração, 
conforme parâmetros gerais; 

Antônio Flávio de Oliveira fez a seguinte observação ao referido inciso 

VIII do artigo 6º: 

“A possibilidade de estabelecimento de taxa de administração, 
denota o intuito do legislador de dotar de eficiência privada um 
fundo de natureza estatal e também a tentativa de possibilitar o 
planejamento de gastos do fundo, sem a omissão de quaisquer 
despesas, inclusive as decorrentes de sua administração.”1 

A Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, dispõe sobre a compensação 

financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência 

                                                           
1 OBSERVAÇÕES À LEI No 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998. Publicado em: 16/07/2015 às 11:13h. Observações 
anotadas por Antônio Flávio de Oliveira – advogado e assessor de procurador de justiça em Goiás. Disponível: 
http://www.sedep.com.br/artigos/observacoes-a-lei-no-9717-de-27-de-novembro-de-1998/, acesso em: 15/10/18, 11h08min. 
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dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos 

casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de 

aposentadoria, e dá outras providências, não menciona a taxa de administração. 

A Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, dispõe sobre a aplicação de 

disposições da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, altera 

dispositivos das Leis nºs 9.717, de 27 de novembro de 1998, 8.213, de 24 de 

julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras providências, não 

menciona taxa de administração. 

O Ministério da Previdência Social Secretaria de Políticas de 

Previdência Social Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público na 

1ª Edição do livro acerca dos estudos da “Contabilidade Aplicada aos Regimes 

Próprios de Previdência Social”2, leciona o seguinte sobre a taxa de administração: 

3.4.2 Impacto Orçamentário dos Pagamentos a Serem 
Realizados 
As despesas administrativas de responsabilidade do RPPS, 
classificáveis como despesas correntes (folha de pagamento, 
despesas com material, serviços, entre outros) e despesas de 
capital (obras e instalações, equipamentos, entre outros), 
deverão ser orçadas considerando o limite de gastos permitido 
pela legislação previdenciária (taxa de administração). Caso o 
percentual da taxa esteja definido expressamente em texto 
legal, com as eventuais sobras da diferença entre os valores 
dotados e os valores executados, poderão ser constituídas 
reservas administrativas3, que podem ser utilizadas nos 
exercícios seguintes, com as mesmas finalidades já permitidas 
pela taxa de administração utilizada no exercício financeiro. 
Para que seja possível o uso das reservas administrativas 
ao longo dos anos, deverá ser observado o equilíbrio 
orçamentário e financeiro entre as receitas e despesas do 
RPPS no exercício financeiro. Desta forma, é necessário 
que no total da previsão da receita esteja incluído o 
superavit financeiro “administrativo” do exercício anterior, 
para justificar o suporte financeiro a uma parcela dos 
créditos adicionais (já que os créditos originais observarão 
o limite de gastos permitidos pela taxa de administração 
do exercício), necessitando, também nesse caso, de 
autorização legislativa.  

                                                           
2 L , Diana Vaz de Gu ã , Otoni Gonçalves Contabilidade Aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social. Brasília: MPS, 2009. 160 p. – (Coleção Previdência 

Social, Série Estudos; v.29, 1. Ed.) ISBN 978-85-88219-35-9 1. Contabilidade Aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social I. Previdência. II. Contabilidade 
Previdência Pública. III. RPPS. IV. Contabilidade Pública. Disponível em: http://www.abipem.org.br/files/00003288.pdf, acesso em: 15/10/18, págs. 37/38. 

3 Não se trata de uma reserva contábil, pois não é constituída a partir do resultado do exercício, figurando os recursos não ut ilizados na conta de “Investimentos Com a 
Taxa de Administração do RPPS”. Esse assunto será tratado com mais propriedade no Cap. 5 – Procedimentos Contábeis em Contas Específicas. 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.abipem.org.br/files/00003288.pdf
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Assim, ante a ausência de expressa previsão legal que ampare este 

Tribunal de Contas na emissão de exigência no sentido de que o RPPS deverá 

achar-se superavitário orçamentária e financeiramente para utilizar as reservas 

com as sobras do custeio das despesas administrativas do exercício para 

construção do prédio, somos pela emissão de alerta, a fim de que o Consulente ou 

outro município atente para tal fato, que a nosso ver é de suma importância. 

III – VOTO DA REVISORA 

Diante do exposto, divergindo parcialmente do Voto do Relator, no uso 

das minhas atribuições legais e regimentais, VOTO, no sentido de: 

III -  CONHECER DA CONSULTA, em virtude do cumprimento dos 

requisitos de admissibilidade do art. 199 do Regimento Interno, dada a relevância da 

matéria, outorgando-lhe eficácia normativa geral; 

IV -  RESPONDER AO CONSULENTE que: 

Q1: Sim. É legal a constituição de reservas com as sobras do custeio das 

despesas administrativas do exercício, assim como, a utilização de tais recursos para 

construção do prédio da autarquia do RPPS, desde que seja para uso exclusivo da unidade 

gestora, em consonância com o disposto no art.15, incisos III a VI da Portaria MPS 

402/2008. No entanto, alerta-se o consulente que, para o uso das reservas administrativas 

ao longo dos anos, deverá ser observado o equilíbrio orçamentário e financeiro entre as 

receitas e despesas do RPPS no exercício; 

Q2: Não há disposição legal quanto ao limite para utilização dos recursos das 

reservas constituídas com as sobras da taxa de administração, logo, poderá ser gasto até o 

montante da reserva, contudo, deve restar evidenciado no registro contábil de tais despesas 

a utilização de recursos oriundos de exercícios anteriores, assim como a previsão 

orçamentária do gasto, em consonância com a Lei 4.320/64. 

É o voto. 

Gabinete da Conselheira Maria Teresa, em Goiânia-GO, aos 16 de 

outubro de 2017. 

Maria Teresa F. Garrido Santos 
Conselheira Revisora 
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