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_CONTROLE INTERNf
RELATORIO 10 QUADRIMESTRIE DE 2014
1.

CUMPRIMENTO DE METAS E AVALIAÇÃO 9A GESTÃO

Avaliação dos resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial:
1.1

- ORÇAMENTÁRIA

Na gestão orçamentária, verificamos que não horve abertura de créditos
especiais ou adicionais no período.
As transferências financeiras recebidas foram suficientes para as despesas
orçamentárias referentes ao custeio das folhas de paga1ento

do plano financeiro

e termo de cooperação técnica para serviços de perícia [édiCa relativa ao auxílio
doença.
As despesas foram apropriadas nas respectivas

otações orçamentárias,

programas e ações de governo.
RECOMENDAÇÃO:Apropriar as despesas referen es a adiantamentos em
rubrica orçamentária aberta exclusivamente para despesas com adiantamentos.
JUSTIFICATIVA:Salientamos que foram efetuados os procedimentos e
formalizações legais, porém não foram aplicadas as normativas do Tribunal de
Contas do Estado para o devido processamento, sistematização e prestação de
contas de adiantamentos.
1.2

- FINANCEIRA

Na execução financeira verificamos que os ingressos de recursos
orçamentários,

intra-orçamentários

e

extra-orçame tários

superaram

as

despesas no período.
Constou em conciliação bancária de abril/2014 o valor de R$O,02a menor
na conta Caixa Econômica Federal, referente a difere ça de arredondamento
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entre valores inseridos no sistema de consignados em folha e o sistema da
instituição financeira.
RECOMENDAÇÃO:Contatar a Caixa Econômica [Federal para adequação
de valores contratuais com o sistema de consignação.
A Prefeitura recolheu ao Lemeprev o valor de R$99.796,68,referente a
atualizações de parte de contribuições previdenciárias patronais recolhidas em
atraso, competência outubro e novembro/2013.
As contribuições
novembro/2013

foram

previdenciárias
recolhidas

patronais

competência

intempestivamen1e

em

outubro

15/01/2014

e
e

12/02/2014, respectivamente.
1.3

- PATRIMONIAL

Não houve acréscimos expressivos de patrimônio moperíodo.
A escrituração patrimonial é autônoma.
Os bens patrimoniais são constituídos somente .:
2.

RESTOS A PAGAR E DESPESAS DE PESSO

móveis.
L

O limite previsto não se aplica ao exercício de 201i' visto que somente será
observado nos últimos 2 últimos quadrimestres do mandato do Prefeito.
O montante

inscrito em restos a pagar no exercício de 2013 foi

devidamente observado quando da programação financeira, havendo suficientes
recursos previstos para sua liquidação neste exercício.
Verificamos o devido pagamento de restos a pagar no mês de janeiro/2014.

Quanto aos limites para realização de despes s totais de pessoal o
Município de Leme acompanha os valores por meio de ~elatório de gestão fiscal,
o qual integra a soma de despesas com pessoal do Município.

~
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É acompanhamento realizado pelo ente federativo e não pelo RPPS,visto
que não compete a esta unidade gestora definir ou agir para rever valores de
folha de pagamento em função do limite de gasto com pessoal.
O quadro de pessoal ativo desta Autarquia é composto por 10 servidores de
provimento efetivo e 02 servidores ocupantes de cargos em comissão.
Os aposentados e pensionistas constantes do Plano Atuarial Financeiro, ou
seja, os que são custeados pelos órgãos patronais (Prefeitura, Câmara de
Vereadores e SAECIL) totalizam 356, sendo 280 inativos e 76 pensionistas. Os
repasses financeiros para cobertura da folha de pagamento desta massa foram
efetuados dentro dos prazos estabelecidos no Art.197,da L.C.564/2009.
Os encargos oriundos de folha de pagamento dos servidores desta
Autarquia foram recolhidos nos prazos legais.

Não foi registrada nenhuma movimentação sobre alienação de ativos.

4.1

DOS SERVIDORES

As contribuições previdenciárias dos servidores foram recolhidas pelos
órgãos patronais em conformidade com a legislação vigente.
4.2

PATRONAIS

As

contribuições

previdenciárias

tempestivamente pelos órgãos patronais.

patronais

foram

recolhidas
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Os parcelamentos I, II e III, oriundos de dívidas da Prefeitura para o RPPS
estão sendo recolhidos tempestivamente, conforme previsto em leis e termos de
parcelamentos.
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.
Verificamos que ao final de cada exercício a Lemeprev oficia à Secretaria
de Finanças informando o saldo a pagar de cada parcelamento para adequação
nos balanços.
6.

DANOS CAUSADOSAO ERÁRIO

Não foi apurado dano ao erário no período.
7.

CONFORMIDADE DOS REGISTROSCONTÁBEIS

A escrituração contábil da LEMEPREVé distinta, sendo seus registros
contábeis, bem como o plano de contas, próprios.
Os registros contábeis são apurados mensalmente, gerados em arquivos
XML e enviados ao sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado, porém
constatamos o envio intempestivo, inclusive já apontado em relatório do TCESP.
RECOMENDAÇÃO:Atender rigorosamente aos prazos para envio.
Verificamos inconsistência no item referente a conciliações de contas
bancárias correntes e de investimentos.
RECOMENDAÇÃO:abertura de chamado "Fale Conosco" junto ao sistema
AUDESP para verificar o ocorrido e procedimentos de correção e abertura de
chamado junto ao sistema da GovBr para avaliação das ocorrências.
8.

CRITÉRIOSADOTADOS PARAMANTERATUALlZADOS OS DADOS

Verificamos a atualização dos dados dos servidores públicos municipais,
segurados da LEMEPREV, sendo realizado anualmente, através de coleta
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presencial de dados, foto, biometria e digitalização de documentos, na data de
aniversário de cada servidor, através de sistema informatizado Fourlnfo e nos
moldes para conversão SIPREV.
9.

o

PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA
RPPS utiliza 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;
•

realização de cobrança de contribuições devidas, mediante envio de
ofícios e contatos telefônicos.

A

Prefeitura recolheu com

atraso as contribuições

referentes às

competências Outubro/2013, valor de R$537.175,07e Novembro/2013 - valor de
R$480.590,22,para os quais foram enviados ao Executivo os Ofícios 534 e
535/2013e 55 e 54/2014, registrando os respectivos recolhimentos em 15/01/2014
e 12/02/2014. Tais atrasos geraram atualizações, as quais foram recolhidas
totalmente em 30/04/2014.
10.

AVALIAÇÕES ATUARIAIS

A avaliação atuarial base dezembro/2013, resultou na orientação de
alíquotas contributivas do custo normal em 11% para os servidores e 16,15%para
os entes patronais, além de alíquota suplementar para custeio especial do déficit
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apurado de R$90.626.872,87,escalonada para 2014 em 5,08% e para os próximos
exercícios até 2034 de 5,97%.
A Lei Complementar nO641/2012, em vigor, prevê alíquota suplementar de
5,08%para 2014 a 2044.
Verificamos que não foi enviado ao Legislativo projeto de lei atendendo as
orientações das Avaliações Atuariais bases 2012 e 2013.
Apesar do não atendimento, a alíquota suplementar para o exercício de
2014 é a mesma prevista na legislação vigente de 2012, ou seja, 5,08%, não
causando, prejuízo até este exercício.
11.

OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN N° 3922/10

As movimentações das aplicações financeiras, no período, ocorreram de
acordo com a Resolução CMN n? 3922110,porém não atingiu a aplicação mínima
na classe Renda Fixa (IMA ou IDK),Art.7, III da Resolução, estabelecida na Política
de Investimentos, a qual prevê aplicação mínima de 10% e o montante aplicado
nos últimos quatro meses chegou a 9%.
RECOMENDAÇÃO:Verificar a possibilidade de acrescer a aplicação na
referida classe até atingir o mínimo estabelecido na política de investimentos ou
proceder estudos de modo a adequá-Ia às necedades de gestão de recursos.
Bimestralmente são enviados demonstrativos financeiros ao Ministério da
Previdência Social, que somente homologa se estiverem de acordo com a
legislação vigente.
12.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

A taxa de administração da LEMEPREVfoi fixada em 1,8% do total das
remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS,relativo
ao exercício financeiro anterior.
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Os valores inicialmente obtidos das guias de recolhimento de cada órgão
patronal para base de cálculo da taxa de administração são confrontados com
certidões emitidas pelos entes patronais e realizados os ajustes necessários.
13.

SIPREV - Sistema Previdenciário

de Gestão de Regimes Próprios

de Previdência Social

Foram oficiados ao Executivo encaminhando modelos de portaria, plano e
cronograma de trabalho, disponibilizados pela APEPREM,objetivando iniciar os
procedimentos para promover convênio com o Ministério da Previdência e assim,
possibilitar o SIPREV/GESTÃO,sistema de armazenamento de dados locais para
promover o CNIS-RPPSa nível nacional.
O RPPSaguarda portaria de constituição de membros para providenciar o
cronograma de trabalho.
14. Concessão benefícios previdenciários
- APOSENTADORIA
Foram concedidas 11 aposentadorias. Sendo 3 por idade, 6 integrais, 1 por
invalidez e 1 aposentadoria compulsória.
Por

amostragem

foram

analisados

os

seguintes

processos

de

aposentadoria:
SANDRADOS SANTOS BARRINHA- aposentadoria integral
O processo atende à exigência de formalização contida no manual básico
de previdência do TCE-SP2012.
ELIAPARECIDADA SILVAOLIVEIRA- aposentadoria por invalidez
O processo atende à exigência de formalização contida no manual básico
de previdência do TCE-SP2012.
Não consta da pasta a publicação do ato concessório de aposentadoria
RECOMENDAÇÃO: Instruir o processo com cópia do Diário Oficial do
Página7 de
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Município em que o ato foi publicado.
RECOMENDAÇÃO:Anexar nos processos de concessão de aposentadoria
e pensão o demonstrativo do primeiro pagamento do benefício.
JUSTIFICATIVA: art. 37 caput da Constituição Federal (publicidade),
transparência, para fins de confrontar o concedido e o pago.
-PENSÃO
Não foram concedidas pensões no quadrimestre analisado.
15. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Foram instaurados dois processos administrativos no período. Ambos para
reavaliação de benefício de aposentadoria por invalidez de aposentados. O
Processo Administrativo 01/2014 juntamente com o prontuário do servidor José
Luiz Bruno foi encaminhado à Prefeitura para reversão de aposentadoria.
O Processo Administrativo 02/2014 foi instaurado em 17 de Março de 2014
para reavaliação da aposentadoria por invalidez da servidora Eliana Aparecida
Leme Piccinelli.Transitou em julgado em 25 de Agosto de 2015.
Pela análise do processo foi verificada a boa ordem formal do respectivo
processo administrativo 02/2014.
16. LICITAÇÕES
No período examinado ocorreu o processo licitatório nO 01/2014 na
modalidade carta convite tipo menor preço, cujo objeto foi a contratação de
empresa especializada no ramo de assistência a saúde, para prestação de
serviço médico-hospitalar para os servidores do LEMEPREV.
O processo foi instaurado em 07 de Fevereiro de 2014 teve duas empresas
convidadas devido à limitação de mercado, devidamente justificada em ata - fls.
56 da Carta Convite 01/2014.
Não acudiram empresas interessadas e o resultado da licitação foi deserta
- fls 63 e 64.

f;
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Pela análise do processo foi verificada a boa ordem formal do respectivo
processo licitatório.

17. CONTRATOS
Foi assinado um contrato no período analisado.
Foi contratada a prestação de serviços de auditoria e consultoria atuarial no
quadro de servidores vinculados ao RPPSdo Município de Leme, para fins de
cálculos dos custos e reservas matemáticas necessárias para manutenção dos
benefícios sob a responsabilidade do LEMEPREVem 06 de março de 2014.
O instrumento contratual não se encontra devidamente numerado. Não
consta a assinatura necessária de uma testemunha. O extrato do contrato foi
publicado no prazo legal.
O objeto contratado foi entregue e emitida nota fiscal em 14 de Maio de
2014.A avaliação encontra-se publicada no sítio eletrônico do LEMEPREV,através
do endereço: http://lemeprev.com.br/publicacoes-Iegais/avaliacao-atuariaJ,
RECOMENDAÇÃO: providenciar

o

saneamento

das

irregularidades

apontadas.
JUSTIFICATIVA:não há obrigatoriedade legal, mas há conveniência de que
os contratos administrativos sejam subscritos por duas testemunhas. Quanto à
numeração e atenção à ordem cronológica vide art. 60 lei 8.666/93.
18. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Não foram feitos requerimentos de compensação previdenciária no
período. O fluxo de recebimentos foi normal.
19. TRANSPARÊNCIA
Verificamos que o LEMEPREV mantém relativamente atualizado seu
website
(endereço eletrônico www.lemeprev.com.br) onde foi possível encontrar
publicados os seguintes itens em relação ao primeiro quadrimestre de 2014:
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- Extrato contratos e aditamentos
- Atos e termos licitações
- Portarias e resoluções
-Balanços/balancetes/orçamento
- Prestação de Contas
-Política Anual de Investimentos
- Atas comitê investimentos
-Demonstrativo de concentração de PU APR's
- portal da transparência
Leme, 15 de maio de 2014.
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Cláudia Dametto Tambolim
Diretora de Previdência
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