
wec-mm Estado de Goiás
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

RESOLUÇÃO RC N.° 2	 / O 4

EMENTA: Extinção de Regime Próprio de Previdência.
Extinção. Saldo das Contribuições. Utilização para
Pagamento de Obrigações Patronais com o INSS.
Impossibilidade. Inteligência do art. 1.°, III, da Lei
9.717/98. Receita Vinculada ao	 Pagamento dos
Benefícios Previdenciários.

Vistos, oralmente expostos e discutidos os presentes autos
de n.° 3.20 — 05266/04, no qual o ilustre Prefeito Municipal de Chapadão
do Céu, Sr. EDUARGO PAGNONCELLI PEIXOTO, consulta este
Tribunal sobre a possibilidade do município, que já não possui regime
próprio de previdência e está filiado ao RGPS,	 utilizar o saldo
remanescente do antigo regime próprio para pagar a dívida mensal com
o INSS, derivada da contribuição previdenciária obrigatória incidente
sobre a folha de pagamento dos servidores 	 (contribuição do
empregador).

Acompanha a consulta, parecer do Procurador Geral do
Município, de fls. 03-04, que conclui pela possibilidade da utilização do
saldo remanescente do antigo regime para pagamento contribuição
previdenciária junto ao INSS, com base no Decreto n.° 3.112/99, que
regulamentou a Lei n.° 9.796/99, que estabeleceu regras para contagem
recíproca e para compensação financeira entre o RGPS e os regimes
próprios de outros entes federativos.

Funcionando nos autos, a douta Superintendência Jurídica,
mediante o Parecer n.° 0297/04, de fls. 05 — 10, concluiu em sentido
diametralmente oposto ao do parecerista municipal, com base na Lei
9.717/98, que define as regras de organização, estudo de viabilidade,
forma de administração, utilização e aplicação de recursos e, também, de
extinção dos sistemas próprios de previdência.

Por sua vez, a 5. a AFOCOP, mediante Parecer n.° 002/04,
de fls. 23, cerrou fileiras com o posicionamento da Superintendência
Jurídica, por entender ter essa especializada esgotado a matéria.

É este, em breves pinceladas o relatório. Pãasamos
analisar a questão.

A
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douta Supe rinNo tendência
mesmo diaJupasã cao da 5.' AFOCOP, no nosso sentir, a

	

rídi	 muito bem analisoubuscando sua fundamentação na Lei 9.7 17/98, que trata da matériareferente a criação,	
a questão,

manutenção, administração e extinção dos regimes
próprios de previdência dos entes federativos.

O inciso IH do art. 1.° dessa lei dispõe que as contribuiçõesda União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as

	

contribuições do pessoal civil e 	 militar, ativo,	 inativo e pensionista,somente poderão ser utilizados para pagamento de benefíciosprividenciários dos respectivos regimes (destaque nosso).
o	 mesmo	 caso e	 doregime próprio de

nosso
previdência,

entendimento,
vina	 culação dosoos

no
recursosd àsextinçãofinalidadesprevidenciárias permanecem, devendo tal n umerário ser	 aplicadosegundo as normas disciplinadoras	 da matéria, visando, no futuro,custear o pagamento de benefícios	 concedidos ou implementadosquando da existência daquele regime, cuja obrigação e responsabilidadeé do ente federativo i nstituidor do regime, tal qual disposto no art. 10 dacitada Lei 9.717/98.

Por fim, entendemos que o art. 21 do Decreto n.° 3112/99,que re
gulamenta a Lei 9796/99, que trata da compensação financeiraentre regimes, muito ao contrário do entendimento manifestado peloMunicípio às fls. 03-04, vem confirmar o entendimento que acimacolocamos, haja vista que, quando faz menção à possibilidade depa

gamento de débitos com o INSS no caso de extinção do regimepróprio,	 coloca, em aposto a expressão: "na constituição do fundoprevisto no art. 6° da Lei 9 .717/98, e para cu mprimento deste Decreto".Dessa forma, como o Decreto 3112/99 trata da regu lamentação da leique estabeleceu regras para compensação previdenciária, estáevidenciado que a utilização dos recursos está l egalmente vinculado àsatisfação dos benefícios previdenciários, ainda que em regime decompensação.

Dessa forma, enquanto o Município não tiver benefícios ou

	

compensação previdenciárias a serem satisfeitos,	 deverá aplicar osrecursos do regime extinto de acordo com a Resolução BC n.° Z652/99,
9.717/99.
do Banco Central, por força do que dispõe o inciso !gr do art. 6a

•
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Procurador Geral de Contas.
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Isso posto,

RESOLVE

o T
RIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelosmembros integrantes do seu Colegiado, com base nos 

pareceres dadouta Superintendência Jurídica e da 5.' 
AFOCOP, de n os 0297/04 e002/04, respect ivamente , que passam a fazer parte i ntegrante deste atoresolutivo, manifestar ao nobre consulente o seu entendimento pelaimpossibilidade de se utilizar os recursos 

financeiros do extinto regime deprevidência próprio, oriundos de contribuições 
previdenciárias, parapagamento de dividas p

atronais para com o INSS, em face da vinculaçãolegal de tais recursos à satisfação de benefícios 
previdenciários ou doregime de compensação, com base na combinação do art. 1.°, III e art.10 da Lei n.° 9.

717/98, bem como no que dispõe a Lei n.° 9.796/99,devidamente regula
mentada pelo Decreto n.° 3.112/99.

À Superin tendência de Secretaria, para os devidos fins.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUN ICÍPIOS, em

Presidente.

2 8 ABA 2004

Conselheiros presentes:

Fui presente:
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ESTADO DE GOIÁS
TRIDUNALDECONTASDOSMUNICIPIOS
SUPERINTENDENCIA JURÍDICA

PROCESSO N.	 05266/04
INTERESSADO PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPAM() DO CÉUASSUNTO	 CONSULTA

PARECER N. 0297/04

Vem	 exame desta	 Superi ntendência , pordeterminação do Senhor Conselheiro da	 5" AFOCOP, consulta
formulada pelo Prefeito Municipal de Chapadão do Céu, EDUARDO
PAGNONCELLI PEIXOTO, conforme expediente de fls. 01-02, emque perquire questão nos seguintes parâmetros:

O município que não possui regime próprio deprevidência	 e que está filiado	 ao RegimeGeral, pode utilizar o saldo remanescente doantigo regime	 próprio para pagar a 
dívidamensal com	 o	 INSS derivada da contribuiçãoprevidenciária obrigatória 	 incidente sobre afolha	 de	 pagamento	 d(contribuição do empregador)?os 	 servidores

Mani
festação do Procurador Jurídico do Município, às fls.

03-04, dando pela legalidade da utilização do saldo 
remanescentepara p

agamento da contribuição previdenciária, amparada no art. 21
do Decreto n. 3.112/99.

Razão não assiste ao denotado Procurador Jurídico.
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bispãe a Lei n. 9.717/98, 
definir as regras de organização,

manutenção, estudo de viabilidade, forma de administração, utilizaçãoe ap licação de recursos e até a extinção	 de tais sistemasprevidenciários.

O inciso III do art. 1° da mencionada 
Lei trata da

utilização dos recursos:	 as contribuições	 da
e dos municípi

união, dos
i

Est
ados, do Distrito Federal	

os e as
contribuiç	 pessoaões do	 l civil	 e militar,nativo e pensideonista, somente 	 ativo,
respectivos re imes	

serara eafamento	 benefícios	 revidenciarío
utilsizadas

dos

No caso de e
xtinção de sistema previdencidrio 

próprio, avinculação dos recursos destes à finalidade 
previdenciária e àobrigatoriedade de observância às normas de 

ap licação dos mesmos,prevalecem, em face dos efeitos 
decorrentes da extinção, quer sejano ônus que 

o Município assumirá, responsabilizando-se integralmentepelo pagamento dos benefícios já condicionados e daqueles cujosrequisitos necessários	 a	 sua concessão	 foram implementadosanteriormente à extinção do citado regime próprio de previdência(Lei 9.717/98), quer seja	 para a efetivação da compensaçãofi nanceira com o Regime Geral de Previdência Social, 
tratado na Lei n.9796/99, regulamentada pelo Decreto ri 3.112/99:

Art. 10 da Lei 9.717/98: 
No caso de extinção de regime própriode previdência social, a União, o Estado, o Distrito 

Federal e osMunicípios assumirão 
integr

almente a responsabilidade pelopag
amento dos benefícios concedidos durante a sua 

vigência, bemcomo daqueles benefícios cujos requisitos 
necessários a suaconcessão foram implementados 

anteriormente à extinção doregime próprio de previdência social.
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Art. 21 do Decreto n. 3 112/99: Na hipótese de extinção doregime próprio de previdência, os valores, inclusive o montantec
onstituído a titulo de reserva técnica, existentes para custear aconcessão e manutenção, 

presente	 ou futura,	 de benefíciosprevidenciários, somente poderão ser utilizados no pagamento dosbenefícios concedidos e de débitos com o INSS, na 
constituição dofundo previsto no art. 	 6° da	 Lei	 n.	 9.717,	 de	 1998, e paracumprimento deste Decreto.

A aplicação das disponibilidades	 do	 RegimePrevidenciário Próprio, 
de acordo com o art. 6°, III, da citada Lei 

é
de competência do Conselho 	 Monetário Nacional, que expediuorientação sobre a matéria através das 

Resoluções BC n. 2.652/99.

RESOLUÇÃO	
N	

2.652/99

Art. 3. Os recursos em moeda corrente, assim compreendidasas contribuições	 dos patrocinadores,	 dos	 segurados civis	 e	 militares,
ativos e i nativos, e dos pensionistas, os resgates das aplicações fi-
nanceiras, os aportes de qualquer natureza em espécie e a parcela daal ienação de patrimônio referida no art. 	 2.,	 Parágrafo 3., devem seraplicados

da
seguinte

forma:
'I - até 100% (cem de

por cento) em títulos de emissão do Tesou-ro Nacional e/ou títulos	 emissão do	 Banco Central	 doBrasil;

	

II - ate 80% (oitenta por cento), 	 isolada ou	 cumu lativamen-
te,	 nos	 seguintes	 investimentos	 de	 renda	 fixa:

depósitos em contas de poupança, 
observado o máximo de 5%(cinco po

emento)  dos recursos de que se trata, em depósitos da espe-cie	 uma	 mesma	 instituição	 financeira;
quotas de fundos de investimento 

financeiro e de fundosRua 68 n
de aplicação em	

quotas de fundos de investimento	 financeiro;
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vestimentofil constitu
- ate idos%30 (trinta por cento) em quotas de fundos de in-de	 nas modalidades regulamentadas pela 

ComissãoValores
Mobiliários.

	Art. 4.	 As aplicações de recursos 
previstas no art. 3., in-

das

	

cisos 11, alínea	
"b", e III, devem ser efetuadas	 com observânciaseguintes

condições:

	

I - e	 necessária	
à seleção de instituição(iies) financeira(s)

	

responsável(eis)	 pela aplicação dos recursos - instituição(oes) Admi-

	

nistradora(s) - o
bedecida à legislação pertinente, 	 devendo ser consi-derados corno critérios mínimos de escolha a solidez

o exercício da
patrimonial, ovidade

volume de recursos administrados e a experiência n	
ati

de	 administração	 de	 recursos	 de	 terceiros-;
II - o valor das quotas de um mesmo fundo de investimento

detidas por um mesmo fundo com finalidade 
previdenciária não pode re-

investimento;
presentar mais que vinte por cento	

do patrimônio liquido do fundo de

fiI - o valor das 
quotas de um mesmo fundo de 

investimento
detidas por um c

onjunto de fundos com finalidade previdenciária nãopode representar mais que 
ci

nqüenta por cento do patrimônio liquidodo 
fundo

de
investimento.

Parágrafo 1.	 Para fins da verificação da observância do dis-
posto 

no inciso II, consideram-se como 
pertencentes a um mesmo fundo

com finalidade previ
denciária as quotas detidas por findos da espécie

	

instituídos por municípios de	 um mesmo estado e	 por esse	 ultimo.parágrafo	 2. A instituição	 administradora	 devera apresentar
ao ente patr

ocinador, no mínimo mensalmente, relatório 
detalhado con-

	

tendo informações	 sobre rentabilidade e risco	 das aplicações.

	

parágrafo 3.	 Os resp
onsáveis pela gestão dos fundos com fi-

	

nalidade previdenciária devem 	 r
ealizar, no mínimo semestralmente,avaliação do desempenho das a

plicações a cargo da(s) instituição(ões)

	

administradora(s), res
cindindo o contrato quando se	 verificar perfor-rios

	

mance insatisfatória	 por dois	 períodos consecutivos,

	

estabelecidos	 conforme	 cfite-no
contrato.

Art. 5. E vedada à utilização de 
recursos do fundo com fina-Rua 68 n."727 - CENTRO-FONE 21 6-6162 - FAX 225-0525 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-CO

www.tcm.go.gov.br



   

~.0.m
T

RIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  

'idade prev
idenciária em gastos de qualquer natureza com a manutençãode	 bens	 moveis	 e	 imóveis	 a	 ele	 vinculados.

Art.	 6.	 As	 disponibilidades do	 fundo	 com finalidade previ-denciaria devem ser 	 mantidas em conta	 separada das disponibilidadesde	 caixado	 ente	 patrocinador.
Art.	 7.	 E vedado	 aos fluidos com finalidade previdenciáriaconceder empréstimos ou finan

ciamentos ou abrir credito sob qualquermodalidade a pessoas	 fisicas ou jurídicas, 	 bem como a prestação defiança,	 aval,	 aceite	 ou	 qualquer	 forma	 de	 coobrigacão.
Art. 8. A não observância das	 disposições desta Resoluçãosujeitara os administradores do fundo as sanções	 civis e penais pre-vistas	 na	 legislação	 em	 vigor.

	

Art. 9.	 Compete ao Ministério da 
Previdência e AssistênciaSocial aprovar planos de 

enq
uadramento de aplicações do fundo com fi-nalidade previdenciária, desde que	 por esse formalizado com os res-pectivos

cronogramas.

As disponibilidades do fundo também devem ser mantidosem conta separada das 
disponibilidades de caixa do município

A Consultoria	 da Editora	 1,41M	 oriento quanto àimpossibilidade de utilizar saldo 
remanescente do antigo regimepróprio para pagar dívida mensal com o INSS:

Município — Regime	 próprio de 
previdência —Extinção	 Saldo	 das	 contribuições

remanescente	 do	 antigo	 regime	 próprio	 para
o	 INSS"

pagar	 dívida	 mensal	 comImpropriedade — Recita 
vinculada à satisfaçãodos benefícios	 previdenciários	 — Lei	 n.9 .717/98 — Considerações gerais. 	 ( Consulta n.1741/04).
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Ante o exposto, manifesta esta Superintendência que osrecursos do sistema previdenciário 
próprio, só poderão ser aplicadosconforme as normas contidas na 

Resolução BC n. 2.652/99.

É o parecer, s.m.j.

SUPERINTENDÊNCIA 
JURÍDICA DO 

TRIBUNAL DE
CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 05 de abril de 2004.

n

Valéria Carpaneda
Superintendente Jurídica

OAB/GO 8.256

Rua 68 n.° 727 CEN1RO-FONE 
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CLUANCOCENTRAL
"MLÇDOBRASIL

www.bcb.gov.br
 Serviços ao cidadão Busca de normas do BC

Banco Central do Brasil

RESOLUCAO 2.652
---------------

Dispoe s
obre as aplicacoes dos re-

cursos dos fundos	 com finalidadeprovidenciaria.

O BANCO CENTRAL DO B
RASIL, na forma do art. 9. da Lei d.4.595, de 31 de dezembro	 de 1964, torna	 publico	 que o CONSELHO

MONETARIO NACIONAL, em	 sessao rea lizada em	 22 de se ro de 1999,
tendo em vista o di

sposto no art. 6., inciso 	 IV,	
temb

da Lei n. 9.717, de
27 de novembro de 1998,

RESOLVE U:

Art. 1. Estabelecer que os 
rec

ursos dos fundos com finalida-de previdenciaria instituidos pela Uniao, Estados, Distrito Federal
ou Municípios nos termos da Lei n. 9.717, de 1998, devem 

ser aplica-

dos co
nfOrme as diretrizes desta Resolucao, tendo 

presentes as condi-
coes dc'seguranca, rentabilidade, 

sol vencia e liquidez.
Art. 2. Os recursos r	

alienacoes de patrimo-
s de qual

nio vinculado ao fundo	
p

com	 finalidade	
das

nalidade previdenciaria	 na forma de;

bens, dir
eitos ou ativoquer natureza devem ser 

aplicados da
seguinte forma

I - 90% (noventa
vamente,

	

	 por cento), no mínimo, isolada ou cumulati-
em:

tí tulos

 credi-

os de e
missao do Tesouro Nacional,tos securitizados;

ti tulos de emissao do Banco Central do Brasil;
titulas ou valores mob

iliarios de emissao de instituicoesfinanceiras cujo capital social seja integralmente detido pela 
Uniao;t itulos ou valores mobi liarios de emissao de subsidiarias

das instituicoes referidas na alinea "c";

II - o res
tante, de acordo com o di sposto no art.

Resolucao.
3. desta

Paragrafo 1. Os recursos de que trata	 odevem ser registrados 
separadamente na contabilidade do

caput deste artigo
 fundo com fi-

nalidade providenciaria.

Paragrafo 2. Os titulos ref
eridos no inciso I devem ser ina-

lie
naveis e ter prazo mínimo de quinze anos, admitindo-se 

resgate a

li



Página da W

2 de 4r
azao de 1/15 (um quinze avos) por ano.

Paragrafo 3. Na hipotese de alie
nacao' de ecoes vinculadas ao

fundo com finalidade	
previdenciaria que dos

impli
ec que transferencia do

controle de empresa 
est atal, o montant	

recursos correspondentesao excedente do controle podera ser aplicado de acordo com o dispostono art. 3 desta Resolucao.

Art. 3. Os recursos em moeda corrente, assim compreendidasas contribuicoes dos patrocinadores, dos segurados 

civis e milies
tares,

	

a

tivos e inativos, e dos pensionistas, os resgates das aplicaco

	 fi-
nanceiras, os aportes de qualquer natureza em 

especie e a parcela da
Ora

alienacao dos
	 referida no art.	 2.,	 Para	

3., devem ser

apli
cados da seguinte forma:

I - ate 1004, (cem por 
cento) em tilulosro Nacional e/ou titulos de emissao do Banco
	

de emissao do Tesou-Central do Brasil;II - 	
80% (oitenta por cento), 

iso
lada ou cumulativamen-

te, nos seguintasei
 nvestimentos de renda fixa:

a) depositos em	

, observados	
5% o maximo de

(cinco por cento) dos recursos de que a;
c
ontas de poupancaata, em 

depo itos 
da escie em uma mesma instituicao financeira;

Ia) quotas de f
undos de investimentode aplicacao em quotas de f

undos de investimentoo 
financeiro;

III - ate 30% (trinta por cento) em quotas de fundos de in-
vestimento constituídos nas modalidades regulamentadas pela Comissaode Valores Mobiliarios.

Art. 4.
risos II, alínea As aplicacoes de recursos
das seguintes	 Previstas no art.	 3.,condic

"b", e III, devem	
ser efetuadas	 in-

com observancia
oes:

I - e necessaria a 
se

lecto de instituicao(oes) financeira(s)responsavel(eis) pela aplicacao dos recursos - te, devendo

	 admi-nistradora(s) - obedecida a legislaras pertinente, devendo ser consi:-derados como criterios 
mínimos de es

colha a solidez patrimonial, ovolume de recursos administrados e a experiencia no exercido da ati-
v
idade de administracao de 

rec
ursos de terceiros;

II - o valor das	 q
uotas de um mesmo f

undo de investimentodetidas por um mesmo fundo com finalidade previdenciaria nao pode re-presentar	

liqüido do fundo de

mais que vinte por cento do patrimonio liinvestimento;

III - o	

mento
detidas por um conjunto de fundos com finalidade previdenciaria nao

liquido

pode representar mais que
	

cento
e cinquenta por	

do patrimonio

do f
undo de investimento.

Para

grafo 1. Para fins da verificaras daobservancia do dis-
p

osto no inciso II, consideram-se como pertencentes a um mesmo fundo
com finalidade previdenciaria as quotas detidas por fundos da asparia

22
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ins tituidos por mu
nicípios de um mesmo estado e por esse ultimo.

Pa
ragrafo 2. A instituicao administradora devera apresentarao ente patr
ocinador, no minimo mensalmente, relatorio 

detalhado con-tendo informacoes sobre rentabilidade e risco das aplicacoes.

Pa ragrafo 3. Os resp
onsaveis pela gestao dos fundos com fi-nalidade previdenciaria devem 

realizar, no minimo semestralmente,avaliacao do desempenho das ap
licacoes a cargo da(s) instituicao(oes)administradora(s), rescindindo o contrato quando se verificar perfor-mance insat

isfatoria por dois periodos consecutivos, 
conforme crite-rios estabelecidos no contrato.

Art. 5. E vedada a utilizacao de recursos do fundo com fina-lidade previ
denciaria em gastos de qualquer natureza com a manutencaode bens moveis e imoveis a ele vinculados.

Art. 6. As disponi
bilidades do fundo com finalidade previ-denciaria devem ser ma ntidas em conta s eparada das disponibilidadesde caixa do ente patrocinador.

Art. 7. E	 aos fundos	
i

conceder emprestimos ve
oud ad

financiamentos ou
com 

abrir
finalidadecreditoprevidenciar

sob qualquer
amodalidade a pessoas físicas ou juridicas, bem como a prestacao defianca, aval, aceite ou qualquer forma de coobrigacao.

'Art. S. A nao obse
rvancia das disposicoes desta Resolucaosuj eita"ra os administradores do fundo as sancoes civis e penais pre-vistas na l egislacao em vigor.

Art. 9. Compete ao Ministerio da Previdencia e AssistenciaSocial aprovar planos de enquadramento de aplicacoes do fundo com fi-
nalidade previdenciaria, desde que por esse formalizado com os res-pectivos cronogramas.

Art. 10. Os excessos correspondentes aos ativos financeiros
ou modalidades operacionais cujos 

percentuais, na data da entrada emvigor desta Resolucao, revelem-se sup
eriores aos limites de aplica-coes ora estabelecidos devem 	 ser el iminados a medida que liquidadasas operacoes ou ingressados 	

recursos no fundo com finalidade previ-denciaria, o qual fica impedido de renovar ou contratar novas opera-coes que onerem os referidos 
perc

entuais, ate seu efetivo enquadra-mento.

Paragrafo 1. O disposto neste artigo nao se aplica;

ladas ao fundo;
- as atoes ou quotas de s ociedades que tenham sido vincu-

II - aos bens imoveis que ja integrem o patrimonio e aquelesque venham a ser vinculados por lei ao fundo.

Pa
ragrafo 2. O fundo com finalidade 

previdenciaria que pos-suir em sua ca
rteira, na data da entrada em vigor desta Resolucao,aplicacoes em ativos financeiros ou modalidades operacionais que nao

os p revistos nos arts. 2. e 3. deve se 
enquadrar nas condicoes esta-
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belecidas nesta Resolucao no prazo de doze meses contados da data desua entrada em vigor.

Art. ll. Para efeito da verificacao da observancia dos limi-tes de que trata esta Resolucao, devera ser enviado ao 
Ministerio daPrevidencia e Assistencia Social, na 

periodicidade e forma a seremestabelecidas por aquele Orgao, demonstrativo da evolucao de enqua-dramento das aplicacoes.

CaCa0.
Art. 12. Esta Res

olucao entra em vigor na data de sua publi-

Brasilia, 23 de setembro de 1999

Arminio Fraga Neto
Presidente

Ajuda j Politica de privacidade
Todos os direitos reservados ao Banco Central do Brasil Cl
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Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

PROCESSO N.°	 : 3.20- 05266/04
IN TERESSADO	 : CHAPADÃO DO CÉU
ASSUNTO	 : Consulta acerca da possibilidade de utilização dosaldo remanescente do regime próprio de previdência

para quita débitos do RGPS

PARECER N.° 002/04

Senhor Conselheiro-Relator:

Nos autos, o ilustre Prefeito Municipal de Chapadão do Céu, Sr.EDUARGO PAGNONCELLI PEIXOTO, consulta este Tribunal sobre a
possibilidade do município, que já não possui regime próprio de previdência e
que está filiado ao RGPS, utilizar o saldo remanescente do antigo regime
próprio para pagar a divida mensal com o INSS, derivada da contribuição
previdenciária obrigatória incidente sobre a folha de 

pagamento dos servidores(contribuição do empregador).

Acompanha a consulta, parecer do Procurador Geral do
Município, de fls. 03-04, que conclui pela possibilidade da utilização do saldoremanescente do antigo regime para pagamento contribuição 

previdenciáriajunto ao INSS, com base no Decreto n.° 3.112/99, que 
regulamentou a Lei n.°

9.796/99, que estabeleceu regras para contagem recíproca e para
c
ompensação financeira entre o RGPS e os regimes próprios de outros entesfederativos.

Funcionando nos autos, a douta Superintendência Jurídica,
mediante o Parecer n.° 0297/04, de fls. 05 — 10, concluiu em sentido
d iametralmente oposto ao do parecerista municipal, com base na Lei 9.717/98,que define as regras de organização, estudo de viabilidade, forma dea
dministração, utilização e aplicação de recursos e, também, de extinção 

dossistemas próprios de previdência.

Esta AFOCOP examinando a questão, cerra fileiras com oposicionamento da douta Superintendência Jurídica, que a nosso ver esgotou a
matéria, razão pela qual adotamos todos os termos daquele parecer.

É o parecer.

5. a AUDITORIA do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS,em 29 de março de 2004.

r
PAULO CÉSAR CALDAS PI EIR

Auditor

Rua 68 n ° 727 - Centro - fone 216-6160 FAX 225-0525 CEP: 74055-100 Goiânia - Goiás
wonv.tcm.go.gov.br 1

FLS.
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