RELATÓRIO DO 1 o BIMESTRE/19
CONTROLE INTERNO

03/05/2019
LEMEPREV
CLÁUDIA DAMETIO TAMBOLlM
CLAUDETE APARECIDA DE CAMARGO

RELATÓRIO DO 12 BIMESTRE/2019
1.

CUMPRIMENTO DE METAS E AVALIAÇÃO DA GESTÃO

Avaliação dos resultados quanto

à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária,

financeira e patrimonial:
1.1

ORÇAMENTÁRIA

Na gestão orçamentária,

verificamos ter havido alteração orçamentária

no mês de

janeiro, por meio do Decreto nº 7.150, de 16 de janeiro de 2019, que abre crédito adicional
suplementar
Judiciais,

no valor de R$100.000,OO (cem mil reais) na dotação referente

com

publicação

anulação

dos

parcial

Decretos

da dotação

site

no

Aposentadorias

do

Lemeprev,

a Sentenças

e Reformas.
no

Verificamos

endereço

eletrônico:

https:/ /www.lemeprev.sp.gov.br/download/decretos-2019/.
As transferências
orçamentárias
1.2

financeiras

recebidas

as despesas

extra-orçamentários

que os ingressos de recursos orçamentários,

e as transferências

financeiras foram realizados

superando as despesas no período.

Verificamos

no extrato bancário que constam registros de créditos ocorridos

0899/006/0000000065-3

R$417.746,60,

para

FINANCEIRA

intra-orçamentários,

conta

suficientes

referentes ao custeio das folhas de pagamento do plano financeiro.

Na execução financeira, verificamos
regularmente,

foram

R$600.151,76,

em

18/01/2019

R$21.573,74,

nos

valores

R$507.614,98

na

correspondentes

e R$127.945,54,

a

totalizando

R$1.675.032,62, com registros contábeis feitos em 21/01/2019.
As conciliações bancárias conferem com os extratos bancários e registros contábeis.
RECOMENDAÇÃO ATUAL: realizar os registros contábeis conforme datas constantes
nos extratos bancários.
JUSTIFICATIVA: transparência.
1.3

PATRIMONIAL

A escrituração patrimonial é autônoma.
Os bens patrimoniais
individualmente

no sistema

são constituídos
informatizado,

somente

identificados

por bens móveis,
por

números

registrados

de registro

e

expedidos termos de responsabilidade por setor.
Os termos

de responsabilidade

encontram-se

atualizados

consulta. Observamos não ter havido aquisição patrimonial no período.

e disponíveis

para

------------------------------------

2.

RESTOSA PAGAR E DESPESASDE PESSOAL

Art. 42 da LCM 101/2000
Art. 54 da LCM 101/2000
Quanto aos limites para realização de despesastotais de pessoal, o Município de
Leme acompanha os valores por meio de relatório de gestão fiscal.
Foram analisadas as Folhasde Pagamentos dos servidores ativos do Lemeprev, dos
inativos e pensionistas.
Na competência janeiro, o quadro de pessoal ativo desta Autarquia encontrava-se
composto por 16 servidores efetivos (01 em licença sem remuneração), e 02 servidores
comissionados, totalizando 18 funcionários.
Verificamos não ter havido alteração no quadro de pessoal na competência
fevereiro.
Constatou-se, de acordo com 8ª e 9ª Atas de Reuniãodo ConselhoAdministrativo, a
presença de todos os conselheiros e a aprovação da pauta, sem ressalvas e por
unanimidade. Verificamos nas atas 60 e 61 do Conselho Fiscal a presença de todos os
conselheiros. Observamos pagamento de jetons aos Conselheiros Fiscaise Administrativos
presentes.
Na competência janeiro, os aposentados e pensionistas constantes do Plano
Atuarial Financeiro totalizavam 378, sendo 279 aposentados e 99 pensionistas. Os
aposentados e pensionistas constantes do Plano Atuarial Previdenciário totalizam 192,
sendo 185 inativos e 07 pensionistas, com pagamento realizado no dia 31/01/2019.
Na competência fevereiro não houve alteração em relação a janeiro. O pagamento
foi realizado no dia 28/02/2019.
Os pagamentos das folhas dos servidores ativos, inativos e pensionistas do
LEMEPREVforam efetuados dentro do prazo previsto no Artigo 197 da LCM 564/2009, ou
seja, até o dia 10 do mês vencido.
Os repasses financeiros para cobertura da folha de pagamento dos inativos e
pensionistas do Plano Financeiro foram efetuados dentro dos prazos estabelecidos no
Art.163, da LCM623/2011.
Os encargos oriundos de folha de pagamento dos servidores desta Autarquia foram
recolhidos nos prazos legais.
O envio de arquivos XML ao AUDESPdo Tribunal de Contas do Estado foi realizado
regularmente e tempestivamente.
Analisamos o prontuário do conselho administrativo para o mandato 2018-2022 e
observamos ausência de documentação que justifique nomeação de servidor para o
conselho administrativo diverso do servidor suplente constante da Portaria 26/2018,
representante da SAECIL.Observamos parecer da Diretoria Administrativa e Financeira e da

Assessoria Jurídica contrários

à nomeação de servidor diverso do constante no rol de

suplentes da mencionada portaria. Também verificamos existência de cópia de lei que altera
o mandato dos conselheiros indicados pelos órgãos.
Sobre a Aplicação da lei no Tempo em Direito Administrativo,

nos ensina Celso

Antonio Bandeira de Mello (Rio de Janeiro, 1978, p. 16), em que trata da Irretroatividade:

...Com efeito, presume-se que a norma geral produzida o foi
justamente por ser mais adequada para regular as espécies do
que o diploma pretérito. Nisto não há qualquer contumélia a
fatos e situações que no passado se exauriram ou nele se
perfizeram, pois regra superveniente regula situações presentes e
futuras. O que ocorreu no tempo transacto está a salvo de sua
incidência. Em suma: porque visa reger aquilo que ora existe ou
que ainda vai existir, não atinge o quejá sucedeu. Respeita fatos
e situações que se criaram no passado e cujos efeitos nele se
esgotaram ou simplesmente se perfizeram juridicamente. Com
isto em nada se afeta aquilo que já se passou e acomodou na
poeira dos tempos, ressalvada umapossível retro ação benéfica...
E conclui (p. 21):

a) os atos e fatos já consumados em seus efeitos jurídicos, ainda
que não realizadas suas consequências materiais, são inatingíveis
pelas leis novas, sendo pena de retro ação proibida;
b) os atos subjetivos (que geram situações jurídicas pessoais,
concretas e subjetivas) acarretam o nascimento de direitos
adquiridos e, portanto, inatingíveispelas leis novas;
c) os atos-regra (que produzem situações gerais, abstratas e
impessoais) não geram, por si só, direitos adquiridos;
d) os atos e fatos-condição (que instalam concretamente alguém
em situação geral, abstrata e impessoal) normalmente não geram
direitos adquiridos. Irão gerá-los, contudo, se a situação em que
for investido o sujeito delinear-se por normas cuja única
justificativa racional e sentido lógico sejam a garantia de
futuridade assegurada.
RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: recomendamos
trata

dos casos de perda de mandato

considerando

observar a legislação municipal que

aos membros

do conselho

de administração,

que o suplente nomeado conforme consta na Portaria 26/2018 é o servidor

Rogério Correa Magro. Instruir o procedimento

com documento

no rol do artigo 35 lCM 623/11.

tal documento,

Inexistindo

suplente de acordo com a Portaria 26/2018.

comprobatório

constante

observar a nomeação do

NÃO ATENDIMENTO.
RECOMENDAÇÃO ATUAL: 1) observar a legislação municipal que trata dos casos de
perda de mandato

aos membros

do conselho

de administração,

considerando

que o

suplente nomeado conforme consta na Portaria 26/2018 é o servidor Rogério Correa Magro.
Instruir o procedimento

com documento

623/11. Ou, inexistindo tal documento,

comprobatório

constante no rol do artigo 35 LCM

proceder à nomeação do suplente de acordo com a

Portaria 26/2018.
JUSTIFICATIVA: Princípio da legalidade. Observação aos Artigos 13, 35 e 36 da LCM
623/11, que trata do mandato de 04 anos para os membros indicados e eleitos do Conselho
de Administração

e perda de mandato. Instrução adequada do processo. Artigo 6º §§ 1º e 2º

da Lei nº 4657, de 04/09/1942, de Introdução às Normas do Direito. Irretroatrividade da Lei.
3.

ALIENAÇÃODEATIVOSE DESTINAÇÃODEATIVOS

Artigo 44 da Lei Complementar 101/2000
Não foi registrada nenhuma movimentação sobre alienação de ativos.
4.

CONTRIBUiÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS

Artigos 97, 98, 99 e 104 da LCM 623/2011 e Leis Complementares Municipais 699
e 708/2015
4.1

DOSSERVIDORES:

As contribuições previdenciárias dos servidores foram recolhidas pelos órgãos
patronais em conformidade com a legislaçãovigente.
4.2 PATRONAIS:as contribuições previdenciárias patronais foram recolhidas pelos
órgãos patronais e se encontram regulares.
5.

RENEGOCIAÇÃO
DEDíVIDA E PARCElAMENTOS

Art. 5º da Portaria MPS402/2008 e Art. 36 da Orientação Normativa nº 02/2009
Parcelamento oriundo de dívida da Prefeitura para o RPPS foi recolhido
tempestivamente, conforme previsto em lei e termo de parcelamento.
As guias de recolhimento são formuladas pelo sistema disponível no site do
Ministério da Previdência e encaminhadas à Prefeitura através de ofícios à Secretaria de
Finanças.
6.

DANOSCAUSADOSAO ERÁRIO

Não foram apurados danos ao erário no período.

7.

CONFORMIDADE DOS REGISTROSCONTÁBEIS

Artigo 156 da Lei Complementar
A escrituração

Municipal 623/2011

contábil da LEMEPREV é distinta, sendo seus registras contábeis,

bem como o plano de contas, próprios.
Os registras contábeis são apurados mensalmente,
enviados

ao sistema AUDESP do Tribunal

Ministério

da Previdência Social através do sistema CADPREV.

8.

gerados em arquivos XML e

de Contas do Estado e bimestralmente

ao

CRITÉRIOSADOTADOS PARA MANTER OS DADOS ATUALlZADOS

Artigo 165 da LCM 623/2011 e Decreto nº 6903/2017
Verificamos a atualização dos dados dos servidores públicos municipais, segurados
da LEMEPREV, sendo realizado anualmente,

através de coleta presencial ou

à distância (on

fine - modalidade aplicável aos servidores ativos), de dados, foto, biometria e digitalização

de documentos, no mês de aniversário de cada servidor, através de sistema informatizado
Progetec - da empresa Fourlnfo.
O relatório 4.1.1 - completo gerado pelo sistema de cadastro Progetec em
25/02/2019 demonstrou haver ingressosde inativos no plano financeiro.
Foi informado pela Diretoria de Previdência que o relatório 4.1.1 não é utilizado
para a finalidade de elaboração do cálculo atuarial, para a qual é gerado um relatório direto
do banco de dados do Lemeprev no "Layout" fornecido pelo atuário em conformidade com o
modelo requerido pela secretaria de previdência federal.
Observamos a adequação da base de dados cadastral do Progetec à LCM742/2018.
RECOMENDAÇÃOANTERIOR:providenciar a aplicação da segregaçãode massa nos
cadastros dos servidores ativos, inativos e pensionistas do sistema Progetec, observando a
LCM742/2018.
JUSTIFICATIVA:a base cadastral é utilizada para a realização da avaliação atuarial
anual bem como estudos de planos de custeio, com o objetivo de projeção a curto, médio e
longo prazo da manutenção dos planos de benefícios do RPPSe sua manutenção do
equilíbrio financeiro e atuarial. Atendimento à Lei de ResponsabilidadeFiscal,LCM623/11 e
Decretos Municipais que tratam da matéria. Adequação da base de dados cadastral à Lei
Complementar Municipal nQ 742/2018.
ATENDIMENTO.
9.

PROCEDIMENTOS
DECOBRANÇA

Artigo 104, § único LCM623/2011
O RPPSutiliza diversos expedientes para identificação e cobrança de contribuições
devidas, dos quais observamos:

-

•

..

-- --

------------------------

Apuração das receitas previdenciárias devidas através de resumos de folha de

pagamento e composição de verbas remuneratórias e/ou documentação emitida pelo setor
de pessoal competente;
•

Planilhas de acompanhamento dos valores devidos e repassados por órgão,

bem como apuração de eventuais saldos em aberto;
•
Conciliação da conta bancária para identificação dos repasses ocorridos em
confronto com a documentação e guias de recolhimento previdenciário;
•
Realizaçãode cobrança de contribuições devidas, mediante envio de ofícios e
contatos telefónicos.
10.

AVALIAÇÕES ATUARIAIS

Artigos 90 a 95 da .Lei Complementar

Municipal 623/2011 e suas alterações

Verificamos a contratação da empresa BrPrev para a realização do estudo atuarial
anual e envio do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA- no Cadprev
realizado em 22/04/2019, com prazo de envio do exercício 2019 em 31/03/2019, de acordo
com o calendário de envio de Informações à SPPREV
/SRPPS2019. Observamos regularidade
na expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária.
11.

OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NAS RESOLUÇÕESCMN Nº 3.922/10, 4.392/14

E 4.604/17, QUE ALTERA A RESOLUÇÃOCMN Nº 3.922/10

As movimentações das aplicações financeiras, no período, ocorreram de acordo
com a ResoluçãoCMN nº 3922/10, 4392/2014, 4604/17 e Política de Investimentos.
Foram publicados no site institucional: Ata do Comitê de Investimentos, APRsAutorizações de Aplicações e Resgatesde investimentos, Demonstrativo de Concentração do
PL,Credenciamentos de Instituições Financeirase Política Anual de Investimentos.
Os dados sobre investimentos são informados, mensalmente, ao Ministério da
Previdência Social através de Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos
(DAIR), envio tempestivo, verificando sua regularidade no Cadprev. O DPIN encontra-se
regular no CadPrev.O DPIRencontra-se regular.
Observamos a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRPem
24/04/2019 com validade até 21/10/2019.
Em janeiro, o desempenho da carteira foi de 1,89% frente à meta atuarial do
período de 0,83%. O saldo da carteira no período foi de R$4.769.856,66.
Em fevereiro, o desempenho da carteira foi de 0,39% frente à meta atuarial de
período de 0,90%. O saldo da carteira no período foi de R$ 1.007.562,49, retorno acumulado
no ano em R$5.777.419,15.

w/'

.s.

12.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Artigos 10 e 11 da LCM 623/2011, Artigo 2º da LCM 743/2018, Artigo 9º da LCM
629/2012 e Artigo 15, da Portaria MPS nº 402/2008

A taxa de administração da LEMEPREVfoi fixada em 1,8% do total

das

remunerações, proventos e pensões dos seguradosvinculados ao RPPS.
Os valores inicialmente obtidos das guias de recolhimento de cada órgão patronal
para base de cálculo da taxa de administração foram confrontados com certidões emitidas
pelos entes patronais e realizados os ajustes necessários.
Houve deliberação e aprovação por unanimidade das pautas das competências de
janeiro e fevereiro pelo Conselhode Administração conforme registros nas Atas Ordinárias.
13.

SIPREV -

Sistema

Previdenciário

de Gestão

de

Regimes

Próprios

de

Previdência Social
Artigo 3º da Lei 10.887/2004 e Lei Federal nº 9.796/99

É uma ferramenta gratuita de Gestão das informações referentes a servidores
públicos, ativos, aposentados, pensionistas e dependentes, da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios que possuam Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.Armazena
informações previdenciárias (vínculos funcionais, tempos de contribuição, aposentadorias
adquiridas, histórico funcional, cargos e carreiras), informações financeiras (valor de
contribuições previdenciárias e benefícios recebidos). Estão disponíveis as funcionalidades
de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição CTC,tempos para aposentadoria, Censo
Previdenciário e Simulaçãode Aposentadorias.
A Diretoria de Previdência manifestou à Diretoria de Presidência não haver
interesse na implementação do sistema conforme ofício, justificando que a ferramenta é tão
boa que durante 04 anos foi tentada a implantação pela diretoria anterior sem sucesso, a
não obrigatoriedade, o fato de o Lemeprev já possuir software, a substituição do Siprev pelo
E-sociale carência de recursos pessoaise materiais para o desenvolvimento da ferramenta,
conforme ofício anexo.
14.

CONCESSÃODE BENEFíCIOSPREVIDENCIÁRIOS

Observamos a concessão de 04 aposentadorias na competência janeiro e a
concessãode 01 aposentadoria em fevereiro, e não ter havido concessõesde pensões.
BENEFíCIOSANALISADOS NO 6º BIMESTRE/17
Processo nº 65/2017
Servidor: Eliseu Barretos Vasconcelos

Observamos arquivamento do Atestado Médico pertencente à segurada Grace
Maria Duz Maziviero em seu prontuário.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Arquivar em local adequado o Atestado Médico em
nome da segurada Grace Maria Duz Maziviero.
JUSTIFICATIVA: boa ordem do processo.
ATENDIMENTO.

BENEFíCIOSANALISADOS NO 62 BIMESTRE/18
Processo n2 43/2018
Servidor: Antonio Airton De Carli
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, conforme regra do Art. 62 da EC41/2003, com paridade e integralidade.
Não restou comprovado o direito à regra de aposentadoria.
Observou-se qualidade dos documentos.
O processo encontra-se autuado.
Verificou-se no processo certificação do tempo de contribuição da Secretaria de
Segurançado Estadode São Paulo, do INSSe da Prefeitura de Leme.
Observamos a publicação na imprensa oficial da portaria 53/2018 bem como o
demonstrativo do primeiro pagamento.
Para fins de verificação do direito das regras de aposentadoria, no processo foi
fixada a data do primeiro, ingresso do servidor no serviço público, em 13/12/1988, na
Secretaria de SegurançaPública do Estado,de cujo cargo foi exonerado em 12/05/2000.
De acordo com a EC 41/2003, para os servidores ingressantes a partir de
01/01/2004, os proventos são calculados pela média aritmética dos salários de contribuição
e com reajuste seguindo os do RegimeGeral.
Na análise de fixação da data de ingresso no serviço público para fins de verificação
do direito de opção pelas regras de transição, a orientação do Ministério da Previdência à
época da edição da ON 02/2009 diz que será considerada a data da investidura mais remota
dentre as ininterruptas, quando o servidor tiver ocupado, sem interrupção, sucessivoscargos
na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes
federativos.
O requerimento foi protocolado em 16/07/2018 e concedido em 04/10/2018,
totalizando 02 meses e 19 dias (79 dias) para a conclusão do processo.
Em 06/11/18, a Diretoria de Presidência foi oficiada acerca da recomendação para
abertura de processo administrativo a fim de apurar possíveisirregularidades na concessão
do benefício de aposentadoria no que tange à regra de concessão do benefício,
considerando a análise da fixação da data de ingresso no serviço público.
Em 13/02/2019 a Diretoria de Presidência informou ter encaminhado solicitação ao
jurídico para parecer.
Em 27/03/2019 foi solicitado parecer ao Gescon, sistema da Secretaria de

Previdência. Recebemos ciência em 03/05/2019
do Lemeprev em 25/04/2019,

opinando

de parecer expedido pela assessoria jurídica

favoravelmente

à instauração do procedimento

para fins de apuração da irregularidade (conforme consta no parecer) e despacho da
Diretoria de Presidência autorizando cópia para fins de instauração de procedimento
administrativo.
RECOMENDAÇÃOANTERIOR:abertura de processo administrativo para apurar
possíveis irregularidades na concessão do benefício de aposentadoria no que tange à regra
de concessãodo benefício; recomendamos expedição de decisão administrativa por parte da
diretoria executiva acerca da forma da fixação da data de ingresso no serviço público para
fins de verificação de direito das regras para a concessãode aposentadoria.
NÃO ATENDIMENTO.
RECOMENDAÇÃOATUAL: 1) abertura de processo administrativo para apurar
possíveis irregularidades na concessão do benefício de aposentadoria no que tange à regra
de concessãodo benefício.
JUSTIFICATIVA: Princípio da

Legalidade, Isonomia, Eficiência, Boa Gestão

Administrativa, Emenda Constitucional 41/2003, Artigo 40 CF/88, Artigo 70 da Orientação
Normativa MPSn. 02/2009 e suasalterações.
PROCESSOS ANALISADOS

NO PERíODO

Processo nº 004/2019
Servidora: Patrícia Felizatti

Trata-se de Ato de Concessão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, integral e paridade.
Observou-se qualidade dos documentos.
O processo encontra-se autuado.
Verificou-se Certificação do Tempo de Contribuição de todos os períodos
aproveitados.
Observamos a publicação na imprensa oficial bem como o demonstrativo do
primeiro pagamento.
Para fins de verificação do direito das regras de aposentadoria, no processo foi
fixada a data do segundo ingresso do servidor no serviço público na prefeitura de Leme, em
01/10/2002, ou seja, a mais antiga dentre as ininterruptas, em conformidade com o disposto
na Orientação Normativa 02/2009 do MPS,Artigo 70.
O requerimento foi protocolado em 04/12/2018 e o benefício concedido em
16/01/2019, totalizando 43 dias.
O processo atende às exigênciascontidas no Manual de Previdência do Tribunal de
Contas do Estadode SãoPaulo.
Restou comprovado o direito à regra de aposentadoria.

Processo nº 001/2019
Servidora: Rosângela Tomiello Furlanetto

Trata-se de Ato de Concessãodo benefício de aposentadoria voluntária por tempo
de contribuição, proventos integrais e paridade.
Observou-se qualidade dos documentos.
O processo encontra-se autuado.
Verificou-se Certificação do Tempo de Contribuição do INSSe da Prefeitura de Leme
para os períodos aproveitados.
Observamos a publicação do ato de concessão na imprensa oficial, bem como
haver demonstrativo do primeiro pagamento no processo.
O requerimento foi protocolado em 27/09/2018 e o benefício concedido em
16/01/2019, totalizando 03 mesese 20 dias (110 dias).
O processo atende às exigênciascontidas no Manual de Previdência do Tribunal de
Contas do Estadode SãoPaulo.
Restou comprovado o direito à regra de aposentadoria.
Processo nº 003/2019
Servidora: Edna Aparecida Ortiz de Camargo

Trata-se de Ato de Concessãodo benefício de aposentadoria voluntária por tempo
de contribuição, proventos integrais e paridade.
Observou-se qualidade dos documentos.
O processo encontra-se autuado.
Verificou-se Certificação do Tempo de Contribuição para os períodos aproveitados.
Observamos a publicação do ato de concessão na imprensa oficial, bem como
haver demonstrativo do primeiro pagamento no processo.
O requerimento foi protocolado em 27/09/2018 e o benefício concedido em
16/01/2019, totalizando 03 mesese 20 dias (110 dias).
O processo atende às exigências contidas no Manual de Previdência do Tribunal de
Contas do Estado de SãoPaulo.
Restou comprovado o direito à regra de aposentadoria.
Processo nº 002/2019
Servidor: Raimundo Missão

Trata-se de ato de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez,
proventos integrais e paridade.
Observou-se qualidade dos documentos.
O processo encontra-se autuado.
Verificou-se Certificação do Tempo de Contribuição do INSSe da Prefeitura de Leme

para os períodos aproveitados.
Observamos a publicação do ato de concessão na imprensa oficial, bem como
haver demonstrativo

do primeiro pagamento no processo.

O requerimento
15/01/2019,

foi protocolado

em 02/08/2018

e o benefício

concedido

em

totalizando 05 meses e 14 dias (164 dias).

O processo atende às exigências contidas no Manual de Previdência do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.
Restou comprovado o direito à regra de aposentadoria.
Processo nº OS/2019
Servidora: Ângela Aparecida Brazão

Trata-se de ato de'concessãode aposentadoria por invalidez em virtude de decisão
judicial.
Observou-se qualidade dos documentos.
Observamos a publicação do ato de concessãona imprensa oficial, bem como haver
demonstrativo do primeiro pagamento no processo.
Consta despacho do Diretor de Previdência ao Coordenador, datado de 20/03/19:

o GRH da Prefeitura de Leme para restabelecimento
Após, providencie o cancelamento da Portaria de Concessão".
"oficie com cópia

do auxílio-doença.

Verificamos haver Portaria da Prefeitura de Leme revertendo Ato de Concessãoda
Aposentadoria e não constar no processo documento que demonstre o restabelecimento do
auxílio-doença, conforme orientação da assessoriajurídica.
Em análise dos dados cadastrais, observamos que não haver informação em seu
cadastro do período em que esteve aposentada, correspondendo ao período de 19/02/2019
a 24/03/2019.
Observamos não haver ato administrativo expedido por parte deste RPPSque
demonstre a cessaçãodo benefício.
RECOMENDAÇÃO: 1) anexar ao processo documento que demonstre o
restabelecimento do auxílio-doença; 2) expedição de ato administrativo por parte do órgão
competente (Lemeprev) que demonstre a cessação do benefício de aposentadoria por
invalidez; 3) atualizar o cadastro da servidora para que conste o período em que esteve
aposentada.
JUSTIFICATIVA:Boa ordem do processo. Atendirnento à justificativa da assessoria
jurídica. LCM623/2011, Artigos 5º §1º e Artigo 22, Inciso IV.

ANÁLISE CONCOMITANTE
Processo
Servidora:

DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO

nº 15/2019
Silvane Aparecida

Bazão Lourenço

Trata-se de ato de processo de análise de requerimento de aposentadoria especial
de professor - integral, com paridade e integralidade.
Observou-se qualidade dos documentos.
Verificou-se no processo CTCda Secretaria de Educaçãodo Estado de São Paulo, do
INSS e da Prefeitura de Leme, Certidão de Magistério da Secretaria de Educação do
Município de Leme e de Certidão de Magistério referente ao período trabalhado junto à
iniciativa privada.
Para fins de verificação do direito das regras de aposentadoria, no processo foi
fixada a data do primeiro ingresso do servidor no serviço público, sendo esta a mais antiga
dentre as ininterruptas.
A Certidão de Magistério da Secretaria de Educação de Leme comprova que a
servidora presta serviço exclusivamente na docência da RedeMunicipal de Ensino de Leme a
partir de 01/04/2006.
Verificamos não haver comprovação dos 25 anos de tempo de serviço de efetivo
exercício das funções de magistério e na educação infantil e no ensino fundamental e médio,
conforme disposto no Artigo 122 da LCM623/2011.
Não restou comprovado o direito à regra de aposentadoria.
RECOMENDAÇÃO:Indeferimento do pedido por não restar comprovado exercício
efetivo das funções de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio
pelo período mínimo de 25 anos.
JUSTIFICATIVA:Certidão de Magistério; Artigo 122 da LCM 623/2011; §5º do Artigo
40 da Constituição Federal; Legalidade.
Processo nº 16/2019
Servidora: Maria Helena Dias da Silva Cabral

Trata-se de ato de processo de análise de requerimento de aposentadoria
voluntária integral, com paridade e integralidade, conforme Artigo 6º da Emenda
Constitucional 41/2003.
Observou-se qualidade dos documentos.
O processo não se encontra autuado.
A documentação apresentada é suficiente conforme consta no Manual da
Previdência de 2016 do Tribunal de Contas do Estadode SãoPaulo.
Observamos lapso temporal de 126 dias decorridos desde a data de protocolo do
requerimento ocorrido..em 10/12/18.
Restou comprovado o direito ao benefício requerido.

Processo n!! 17/2019
Servidora:

Dalva Aparecida

Vick Pelaes

Trata-se de ato de processo de análise de requerimento de aposentadoria
voluntária integral pela média e reajuste no mesmo percentual e data dos benefícios do
RGPS.
Observou-se qualidade dos documentos.
O processo não se encontra autuado.
A documentação apresentada é suficiente conforme consta no Manual da
Previdência de 2016 do Tribunal de Contasdo Estadode SãoPaulo.
Observamos lapso temporal de 109 dias decorridos desde a data de protocolo do
requerimento ocorrido em 28/12/18.
Conforme se pode observar no processo, a documentação necessária à análise do
benefício (CTCs, Certidão de Magistério, Base de Contribuição) foi juntada ao processo em
16/01/19 (protocolo 43-1/1). Consta simulação de aposentadoria no processo com data de
emissão em 22/02/2019. Observamos solicitação de parecer jurídico feita em 26/02/19,
parecer jurídico expedido com data de 18/03/2019 e documentos de concessãodo benefício
datados de 16/04/2019.
Restou comprovado o direito ao benefício requerido.
Processo n!! 18/2019
Servidora: IIza da Silva Alves
Trata-se de ato de processo de análise de requerimento de aposentadoria
voluntária integral especial de insalubridade, calculo pela média e reajuste no mesmo
percentual e data dos benefícios do RGPS.
Observou-se qualidade dos documentos.
O processo não se encontra autuado.
A documentação apresentada é suficiente conforme consta no Manual da
Previdência de 2016 do Tribunal de Contas do Estadode SãoPaulo.
Observamos lapso temporal de 110 dias decorridos desde a data de protocolo do
requerimento ocorrido em 03/01/2019 até a conclusão.
Restou comprovado o direito ao benefício requerido.
Processo n!! 19/2019
Servidora: Sandra Lúcia Branco Rego
Trata-se de ato de processo de análise de requerimento de aposentadoria
voluntária integral, calculo pela média e reajuste no mesmo percentual e data dos benefícios
do RGPS,alterada a opção de regra a pedido da interessada conforme registro observado
em 28/12/18 para a regra com paridade e integralidade.

Observou-se qualidade dos documentos.
O processo não se encontra autuado.
O requerimento

foi protocalo

em 27/11/2018.

Total de 04 meses e 26 dias (146

dias) decorridos desde a data de protocolo do requerimento.
Observamos CTC-INSS juntada no processo em 13/02/19.
Verificamos parecer jurídico solicitado em 28/02/19 e emitido em 01/03/19.
A documentação

apresentada

é suficiente

conforme

consta

no

Manual

da

Previdência de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Restou comprovado o direito ao benefício requerido.
Processo n2 22/2019

Servidor: Moacir de Marchi
Trata-se de ato de processo de análise de requerimento de aposentadoria
voluntária por idade, calculo pela média e reajuste no mesmo percentual e data dos
benefícios do RGPS.
Observou-se qualidade dos documentos.
O processo não se encontra autuado.
O requerimento foi protocalo em 05/02/2019, com ato de concessão (portaria 26)
datado de 23/04/19. Total de 02 meses e 19 dias (79 dias) para conclusão da análise do
pedido.
Observamos Certidão de Tempo de Serviço Militar protocalada em 17/04/19.
Em análise do tempo aproveitado, verificamos não constar justificativa da não
inclusão do período constante na Certidão de Tempo de Serviço Militar no benefício.
A documentação apresentada é suficiente conforme consta no Manual da
Previdência de 2016 do Tribunal de Contas do Estadode SãoPaulo.
Restou comprovado o direito ao benefício requerido.
Observamos a averbação da Certidão de Tempo de Serviço Militar feita em
24/04/19.
RECOMENDAÇÃO:incluir no processo justificativa do não aproveitamento da
Certidão de Tempo de Serviço Militar, dando ciência ao servidor interessado ou providenciar
a averbação do período apresentado procedendo a inclusão na contagem do tempo de
contribuição no benefício.
JUSTIFICATIVA:
boa ordem do processo, defesa processual.
ATENDIMENTO.
Processon2 21/2019
Servidor: Ronildo Donizetti de Oliveira
Trata-se de ato de processo de análise de requerimento de aposentadoria

voluntária especial insalubre, calculo pela média e reajuste no mesmo percentual e data dos
benefícios do RGPS.
Observou-se qualidade dos documentos.
O processo não se encontra autuado.
O requerimento
datado de 23/04/19.
pedido.

foi protocalo em 21/12/2018,

com ato de concessão (portaria 25)

Total de 04 meses e 03 dias, 123 dias para conclusão da análise do

A documentação

apresentada

é suficiente

conforme

consta

no

Manual

da

Previdência de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Restou comprovado o direito ao benefício requerido.
Processo nº 23/2019
Servidor: Márcia Maria Maciel

Trata-se de ato de processo de análise de requerimento de aposentadoria
voluntária integral e com paridade.
Observou-se qualidade dos documentos.
O processo não se encontra autuado.
O requerimento foi protocalo em 22/01/2019, com ato de concessão (portaria 27)
datado de 24/04/19. Total de 03 meses e 02 dias, 92 dias para conclusão da análise do
pedido.
Observamos fixação da data de ingresso no serviço público por concurso em
02/01/1993 e termo de posse e exercício datado de 23/09/1996.
A documentação apresentada é suficiente conforme consta no Manual da
Previdência de 2016 do Tribunal de Contas do Estadode SãoPaulo.
Restou comprovado o direito ao benefício requerido.
Observamos ter havido reformulação na fixação da data de ingresso no serviço
público por concurso, por ter sido considerado o primeiro ingresso em cargo em comissão,
com alteração da referida data para a mesma de posse no cargo efetivo, 23/09/1996,
restando sanada a recomendação.
RECOMENDAÇÃO:anexar ao processo documento comprobatório da data de
ingresso no serviço público por concurso fixada em 02/01/1993 utilizada para verificação de
direito as regras de aposentadoria.
JUSTIFICATIVA:Boa ordem do processo. Art. 70, da ON 02/2009 do MPS e suas
alterações.
ATENDIMENTO.
Nº do Processo: 24/2019
Servidor: Jeni Conceição Rodrigues

Trata-se de análise de atos de processo para verificação ao direito de aposentadoria
voluntária

por idade em 12/02/2019,

valor dos proventos calculado pela média e reajuste

pelo RGPS.
Observou-se qualidade dos documentos.
O processo não se encontra autuado.
Observamos parecer jurídico

e manifestação

da Diretoria

de Previdência ambos

favoráveis à concessão.
Não constam atos de concessão (Portaria, Termo de Ciência e Memória de Cálculo)
do benefício.
Em nova análise solicitada,

observamos

a juntada

dos atos de concessão do

benefício, com Portaria nº 28, de 26/04/19.
Restou comprovado o direito ao benefício requerido.
A documentação

apresentada

é suficiente

conforme

consta

no

Manual

da

Previdência de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Nº do Processo: 25/2019
Servidora: Antonia Margarida Binotto Boldt

Trata-se de análise de atos de processo para verificação ao direito de aposentadoria
voluntária por idade em 12/02/2019, valor dos proventos calculado pela média e reajuste
pelo RGPS,de servidor com ingresso vinculado ao RGPSe mudança para RPPSa partir de
2010. Servidor aposentado em 2014 no RGPS.
Observou-se qualidade dos documentos.
Observamos parecer jurídico e manifestação da Diretoria de Previdência ambos
favoráveis à concessão.
O processo não se encontra autuado.
O requerimento foi protocalo em 22/01/2019, com ato de concessão (portaria 29)
datado de 26/04/19. Total de 95 dias, ou seja, 03 meses e 05 dias para conclusão da análise
do pedido.
A documentação apresentada não é suficiente conforme consta no Manual da
Previdência de 2016 do Tribunal de Contas do Estadode SãoPaulo.
Observamos emissão de Certidão de Tempo de Contribuição da Prefeitura
Municipal para os períodos de contribuição vertidos ao RGPS,correspondendo ao período
com vínculo ao RGPSe Certidão de base de contribuição ao RGPS,posterior à expedição de
Carta de Indeferimento pelo INSSde emissão de CTC.
Observamos que a CTCexpedida pela Prefeitura de Leme não se encontra verificada
pelo INSSconforme lN 77.
Verificamos no portal da Secretaria de Previdência a publicação da Medida
Provisória 871/2019 e da Nota Informativa nº 01/2019 da Secretaria de Previdência.

RECOMENDAÇÃO: providenciar
de

Contribuição

Indeferimento,

expedida

pela

a verificação junto ao INSS da Certidão de Tempo

Prefeitura

de

Leme, anexando

cópia

da

Carta

de

cópia da CTC do INSS expedida em 2014 e cópia da Cl'C expedida pela

Prefeitura de Leme para as contribuições vertidas ao RGPS.
JUSTIFICATIVA: Alterações feitas pela Medida Provisória 871/2019 na Lei 8.213/91
relativas à contagem recíproca de tempo de contribuição entre o RGPSe os RPPS.

Observamos na resposta à solicitação de manifestação feita pela Diretora
Presidente, posicionamento da Diretoria de Previdência acerca da data de ingresso no
serviço público por concurso para fins de fixação de regra de aposentadoria ser a da data de
ingresso mais antiga, esclarecendo não haver relevância ter havido ou não interrupção de
ingressos,contendo justificativa embasada no texto constitucional.
De forma diferente entende a Secretaria de Previdência que editou a Orientação
Normativa nº 02/2009, que por meio de seu Artigo 70 esclarece dever ser considerada a
data de ingresso no serviço público por concurso a mais antiga dentre as ininterruptas, como
se pode observar:
"Art. 70. Na fixação da data de ingresso no serviço público, para fins de verificação
do direito de opção pelas regras de que tratam os arts. 68 e 69, quando o servidor
tiver ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos na Administração Públicadireta,
autárquica e fundacional, em qualquer dos entes federativos, será considerada a
data da investidura mais remota dentre as ininterruptas. (Redação dada pela
Orientação Normativa SPSn!!03, de 04/05/2009)"

Foi informado pela Diretoria de Presidência em 13/02/19 do encaminhamento ao
jurídico para parecer sobre o assunto. Em 27/03/2017 foi feita solicitação de disponibilização
dos pedidos de pareceres feitos à assessoria jurídica do Lemeprev e à Secretaria de
Previdência Federal, bem como os documentos pertinentes ao envio, realizados na
competência janeiro e fevereiro.
Observamos consulta nº L004432/2019 feita em 27/03/2019 por meio do Gescon
da SPREVsobre o tema.
RECOMENDAÇÃO
ANTERIOR:Expedição de ato normativo que determine forma de
fixação da data de ingresso no serviço público por concurso para fins de verificação de
direito às regras de aposentadoria, quando o servidor tiver ocupado sucessivoscargos na
Administração Pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes federativos,
considerando interrupção entre os cargos ocupados.
NÃO ATENDIMENTO.
RECOMENDAÇÃO
ATUAL: Expedição de ato administrativo que determine a forma
de fixação da data de ingresso no serviço púbiico por concurso para fins de verificação de

direito às regras de aposentadoria, quando o servidor tiver ocupado sucessivos cargos;;;

~.

Administração

Pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes federativos,

considerando interrupção entre os cargos ocupados.
JUSTIFICATIVA: Princípio da Isonomia, legalidade e boa gestão.
15.

PROCESSOSADMINISTRATIVOS

Não há.
16.

PROCESSOSDE LICITAÇÕES E PROCESSOSDE DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI

8.666/93

Conforme verificado no portal da transparência do Lemeprev, observou-se
publicação do processo licitatório tipo Pregão Eletrônico nº 001/2019 para contratação de
serviços de consultoria, assessoriaprevidenciária, administrativa e financeira e implantação
do PRÓ-GESTÃO,sessão pública em 12/04/19 às 09:01h, com adjudicação do objeto à
empresa ABCPrev.
Por amostragem, foram analisados os seguintes processosde dispensa de licitação:
Processo nº 019/2019
Objeto: Botijão de Gásde 13 kg
Contratada: FênixGáse Água Ltda.
Foi observada a boa ordem do processo.
Processo nº 017/2019
Objeto: Segurodo prédio sede do Lemeprev de 30/01/19 a 30/01/2020.
Contratada: Allianz SegurosS/A
Foi observada a boa ordem do processo.

17.

CONTRATOS

Observou-se no site do Lemeprev a publicação dos extratos de aditamento/rescisão
dos contratos realizados no período com as empresas:

* BRPREV-

Auditoria e Consultoria Atuarial Ltda - ME, para prestação de serviço de

elaboração da avaliação atuarial para o exercício de 2019; data de assinatura: 19/02/2019;

*

Zetrasoft Ltda, para concessão de licença de uso de software, econsig-sistema

eletrônico, via internet, de reserva de margem e controle de consignações, com desconto
em folha de pagamento; data de assinatura: 11/02/2019; início em 11/02/2019 e término
em 10/02/2020; Licitaçãotipo Pregão;

* Zetrasoft

Ltda; Rescisãodo contrato de concessãode licença de uso de software,

e-consig-sistema eletrônico, via internet, de reserva de margem e controle de consignações,
com desconto em folha de pagamento; data da assinatura: 08/02/2019;

18.

COMPENSAÇÃO

PREVIDENCIÁRIA

- COMPREV

Na competência janeiro, observou-se haver valores de pagamento de fluxo mensal
da compensação previdenciária no valor de R$40.455,38,fluxo a pagar R$ 4.575,75, saldo a
receber

da

compensação RO x

RI valor

R$35.879,63. Observou-se 100% de

proporcionalidade de análise entre os regimes.
Na competência fevereiro, observou-se não ter havido alteração em relação a
janeiro.
Foi solicitado em 28/03/2019 ao setor de previdência informar a quantidade de
benefícios homologados pelo TCESPque são objeto de compensação cujos requerimentos
não foram enviados ao sistema Comprev.
19.

TRANSPARÊNCIA

Site contendo informações financeiras, contábeis e de pessoal. Itens observados:

20.

•

Extrato de Contratos e Aditamentos;

•

Atos e Termos de licitações;

•

Portarias - verificamos não constar publicadas as Portarias nº 05 e nº 10;

•

Decretos e Resoluções;

•

Balançose Orçamento;

•

Balancetesde Despesa,da Receita e Extra-orçamentários;

•

Prestaçãode Contas;

•

Política Anual de Investimentos;

•

Atas do Comitê de Investimentos;

•

Autorizações de Aplicação e Resgate;

•

Demonstrativo de Concentração de PL;

•

Portal da Transparência.

DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES

Não foram observadasdenúncias e/ou representações contra esta autarquia.
21.

ALMOXARIFADO - ENTRADA E SAíDA DE MATERIAIS E ENTRADA E SAíDA DE

PRONTUÁRIOS DO ARQUIVO DIGITAL

Em análise dos controles de entrada e saída de processos de benefícios
previdenciários, foi observado não haver registros de entrada ou saídado prontuário 650.
A Coordenação de Previdência informou a devolução ao Departamento de Gestão
de Pessoasda Prefeitura de Leme do prontuário nº 650 da servidora aposentada Ângela
Aparecida Brazãopor motivo de sentença judicial.
RECOMENDAÇ,ô.O:
Manter o efetivo controle dos prontuários do arquivo digital.

JUSTIFICATIVA: LCM 623/2011, artigo 24, inciso V. Manter os serviços de protocolo,
expediente e arquivo.
22.

PROCESSOS- PROCURADORIA AUTÁRQUICA

Serviços prestados por empresa contratada em virtude de licença sem remuneração
concedida judicialmente

à servidora ocupante do cargo efetivo de

a partir de 01/04/2018

Procurador Autárquico, sendo este o único.
RECOMENDAÇÃO: providenciar

para que os serviços sejam prestados por servidor

efetivo aprovado em concurso público.
JUSTIFICATIVA: exercem papel fundamental
administrativos,
jurídica

contribuem

de Procurador

atos decisórios.

e fundações

judicial

A contratação

públicas é inconstitucional

do concurso público (art. 37, II); 2) fere o princípio da

pois o meio é inadequado (contratação temporária)

(representação
Constituição

seus principais

para as autarquias

porque: 1) fere a obrigatoriedade
razoabilidade,

da legalidade dos atos

para a realização das políticas públicas e dão a segurança

para que os gestores pratiquem

temporária

no controle

e consultoria

jurídica

para o fim que se busca

do Estado); 3) viola a legalidade,

pois a

Federal não prevê esta hipótese 4) viola o princípio da isonomia, pois se os

demais cargos que desempenham funções essenciais

à justiça não comportam a contratação

temporária,

na advocacia

da

mesma

forma

deveria

ocorrer

pública;

5) afronta

pois a função do advogado público é ser técnico para colaborar

impessoalidade,

a

com a

concretização

das políticas públicas, desde que estejam de acordo com a lei; 6) afronta a

moralidade,

pois

https://jus.com.

privilegia

alguns

ao

invés

de

premiar

o

mérito

br/a rtigos/30466/ a-in-con stitu cion aIid ade-d a-contratacao-tem

procuradores-de-autarquias-e-fundacoes-publicas-e-a-improbidade-administrativa.
em 02/05/2019).
Leme, 03 de maio de 2019.
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