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RECOMENDAÇÃO Nº 17 DE 02 DE OUTUBRO 2020. 

 

 

Excelentíssimos Senhores 

Nilson Cardoso de Souza – Prefeito Municipal 

Daniela Martins – Superintendente do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos 

Municipais de Mariluz - Previluz 

 

ASSUNTO: PAGAMENTO DO APORTE PARA COBERTURA DEFECIT ATURIAL 

APURADO NO EXERCÍCIO DE 2020 JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILUZ-PR. 

 

Ao Senhores, 

Cumprimentando-os, a esta Controladoria Geral, diante do encargo público de 

realizar o controle interno no Poder Executivo, apresenta as considerações seguintes, para ao 

final recomendar o que segue: 

 

CONSIDERANDO as competências atribuídas à Controladoria Geral do Município 

pela Lei Complementar nº 007, de 03 de dezembro de 2019 no art. 7º, abaixo transcrito: 

Art. 7º São atribuição dos Órgãos Controle Interno, contribuir para o 

aprimoramento da gestão pública, orientando os responsáveis quanto á 

arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância dos 

princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

 

Considerando que dentre as funções do Controlador Interno Municipal, está a tarefa de 

realizar acompanhamento situação financeira dos entes da administração direta e indireta, 

RECOMENDA-SE:  

Para o exercício de 2020, verifica- se a partir do apurado no cálculo atuarial, que o 

poder Executivo Municipal, deverá realizar um aporte financeiro no valor R$ 3.173.693,39 

(três milhões cento e setenta três mil seiscentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos) 

para cobertura de déficit existente junto ao Fundo Municipal de Previdência dos Servidores 

Públicos de Mariluz, no ano de 2020. 
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06 pagamentos nas datas conforme demonstrado na tabela 1.1 abaixo somando um montante 

de R$ 1.214.617,10 (um milhão duzentos e quatorze mil seiscentos e dezessete reais e dez 

centavos). 

Tabela 1.1 Pagamentos de aportes para RPPS no exercício de 2020, Município de Mariluz - PR 

Empenho Data Empresa Fonte Valor 

1217 14/02/2020 Fund. Mun. Previd. Serv. Pub. 1001 R$ 200.000,00 

2087 09/03/2020 Fund. Mun. Previd. Serv. Pub. 1001 R$ 100.000,00 

3127 15/04/2020 Fund. Mun. Previd. Serv. Pub. 1001 R$ 100.000,00 

5228 24/06/2020 Fund. Mun. Previd. Serv. Pub. 31003 R$ 250.000,00 

6381 07/08/2020 Fund. Mun. Previd. Serv. Pub. 31003 R$ 564.617,70 

Valor Total R$ 1.214.617,10 

 

Diante do presente constata-se um pagamento de apenas 38,27 %  do valor devido ao 

Fundo Municipal  de Previdência dos Servidores Públicos de Mariluz no exercício de 2020. 

Como todo o montante deve  ser  pago até a data de 31/12/2020, essa Controladoria 

recomenda ao gestor municipal, que fique atento aos prazos e realize o quanto antes um 

planejamento financeiro, levando em conta a realização da receita municipal e a execução das 

despesas correntes e de investimento, de maneira que seja possível o cumprimento do 

pagamento dívida atuarial existente no exercício. 

 È prudente salientar, que está disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias do 

Município de Mariluz- PR para o ano de 2020, Lei Municipal nº 1959/2019 de 18 de 

Dezembro de 2019, que define a prioridades para orçamento e consequentemente a execução 

da despesa no referido ano, que o pagamento despesas com pessoal ativo e inativo é a segunda 

prioridade no orçamento municipal estando atrás somente do pagamento de precatórios. 

Assim dessa forma antes da execução de investimentos, como obras, aquisições de 

equipamentos ou realização de outras despesas correntes, deve o gestor obrigatoriamente por 

força desse dispositivo legal, concentrar esforços no pagamento de despesas que tenham 

finalidade a manutenção da folha de pagamento do pessoal da ativa e dos inativos. 

Como o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de 

Mariluz- PR, de acordo como dados do Balancete Financeiro da entidade nesse exercício, 
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repasse do aporte para cobertura do déficit atuarial nesse contexto, é vital para que esse fundo 

possa cumprir com suas despesas e manter em dia o pagamento da folha de pagamento do 

pessoal inativo. 

Diante do exposto, faz-se necessário ressaltar, que não pagamento do aporte ao 

Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mariluz- PR, pode 

acarretar sérias consequências ao município e ao gestor dentre elas pode-se destacar: 

1.  Perda da Certidão da Regularidade Previdenciária do município; 

2. Reprovação das Contas do exercício de 2020, pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná; 

3. Aplicação de multas ao gestor municipal; 

4.  Possibilidade de declaração de inelegibilidade do administrador municipal; 

5. Dificuldades para que o município possa firmar convênios com órgãos das 

esferas estaduais e federais; 

Sendo assim, reforço ao gestor que tome previdências o quanto antes para organizar 

as finanças do município para seja possível até a data do dia 31/12/2020, o pagamento total do 

aporte devido ao fundo de previdência dos servidores públicos de Mariluz- PR. 

 

 

                                                                                                      Mariluz, 02 de Outubro de 2020. 

 

 

 

Adm. Júnior César de Oliveira 

Controlador Interno 

CRA/PR 20305.13 

 

 

Beatriz Aparecida de Oliveira 

Contadora Municipal 

CRC/PR 046778/O-9 
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