
NOTA TÉCNICA Nº 001/2019 

  

Assunto: Orientações aos jurisdicionados da 

Administração Municipal com Regime Próprio de 

Previdência Social – RPPS, acerca das sanções que 

poderão ser aplicadas na hipótese do 

descumprimento ao disposto no artigo 13, I, “o” e 

“p”; 13, II, “j” e “k” e 13, IV, “l” e “m” da 

Instrução Normativa TCE/PI de nº 09/18. 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí, por meio da Comissão Permanente de 

Fiscalização e Controle de Regimes Próprios de Previdência Social, informa aos chefes 

dos poderes executivo e legislativo e aos gestores de fundos e institutos de previdência 

dos municípios com regimes próprios de previdência social – RPPS, que o 

descumprimento ao disposto no artigo 13, I, “o” e “p”; 13, II, “j” e “k” e 13, IV, “l” e 

“m” da Instrução Normativa TCE-PI de nº 09/18 (comprovação do recolhimento das 

contribuições previdenciárias – servidor e ente federativo em valores integrais e em 

regime de parcelamento), notadamente quanto às contribuições devidas do servidor, 

retidas e não recolhidas integralmente, por configurar crime de apropriação indébita 

previdenciária, implicará nas seguintes consequências: 

1. Aplicação de multa; 

2. Imputação de débito, conforme o caso; 

3. Reprovação das contas de governo; 

4. Reprovação das contas anuais da Câmara e do Fundo ou do Instituto de 

Previdência; 

5. Responsabilização do infrator mediante Representação ao Ministério Público 

para as providências cabíveis, mormente no que se refere às sanções penais. 

Esclarece, ainda, este Tribunal de Contas, que os valores devidos e não recolhidos no 

prazo legal relativamente às retenções do servidor devidos a partir da competência abril 

de 2017 não poderão ser objeto de parcelamento junto à Secretaria de Previdência em 

razão do disposto na Portaria 333/17 – MINISTÉRIO DA FAZENDA, como também 

não poderão ser objeto de Termo de Ajustamento de Gestão –TAG, junto a este 

Tribunal de Contas a partir da competência Janeiro de 2019, devendo o recolhimento 

das retenções ser regularizado, em valores integrais, com as devidas atualizações (juros 

e multas). 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, aos 03 de Julho de 2019 

 

Conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins 

Presidente da Comissão Permanente de Fiscalização e Controle de RPPS 

 


