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CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO 1° QUADRIMESTRE DE 2016

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 alterações orçamentárias no período, através do

Decreto: 6.686, de 01 de março de 2016.

Através do Decreto 6.686/16 abriu crédito especial para cobertura de proposta de criação

de cargos e reestruturação administrativa do Lemeprev, encaminhada pelo Ofício nO161, de

18/04/2016.

As transferências financeiras recebidas foram suficientes para as despesas

orçamentárias referentes ao custeio das folhas de pagamento do plano financeiro.

As despesas foram apropriadas nas respectivas dotações orçamentárias, programas e

ações de governo.

RECOMENDAÇÃO:

a) Proceder a publicação das peças orçamentárias 2016 no site do Lemeprev, para

consultas e transparência da gestão;

b) Limitar as despesas consignadas para a taxa de administração 2016 em R$79.058,87,

visto que a despesa fixada para o exercício foi de R$2.164.400,OO e o valor ajustado para

2016 foi de R$2.085.341, 13.
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1.2 - FINANCEIRA

Na execução financeira verificamos que os ingressos de recursos orçamentários, intra

orçamentários e extra-orçamentários foram realizados regularmente, superando as despesas no
período.

As conciliações bancárias conferem com os extratos bancários e registros contábeis.

1.3 - PATRIMONIAL

Encontra-se em tramite no Tribunal de Justiça o processo de desapropriação judicial,

Processo nO1004909-65.2015.8.26.0318, depósito judicial realizado dia 04/11/2015, valor de
R$336.214,56. Consultando o Portal de Serviços do Tribunal de Justiça, foi solicitado emendar

a inicial para apresentar dados do inventariante e incluir no polo passivo todos os herdeiros de

Jonas Nunes dos Santos, contando o prazo de 10 dias sob pena de extinção do processo sem

resolução de mérito. Após manifestação do MP e petições juntando cópia do agravo, manteve

se a decisão, observando que o pedido de imissão de posse será analisado após o integral

cumprimento da decisão de p.160 e 161.

A escrituração patrimonial é autônoma.

Os bens patrimoniais são constituídos somente por bens móveis, reqlstrados

individualmente no sistema informatizado, identificados por números de registro e expedidos
termos de responsabilidade por sala.

2. RESTOS A PAGAR E DESPESAS DE PESSOAL

O montante inscrito em restos a pagar no exercício de 2015 foi devidamente observado

quando da programação financeira, havendo suficientes recursos previstos para sua liquidação
neste exercício.

Verificamos o devido pagamento de restos a pagar 2015 até março/2016.
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Quanto aos limites para realização de despesas totais de pessoal o Município de Leme

acompanha os valores por meio de relatório de gestão fiscal.

O quadro de pessoal ativo desta Autarquia é composto por 14 servidores de provimento

efetivo e 02 servidores ocupantes de cargo 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

361, sendo 290 inativos e 71 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 aposentados e pensionistas constantes do Plano Atuarial Previdenciário, ou seja, os

inativos a partir de 2015 totalizam 72, sendo 59 inativos e 13 pensionistas.

Os encargos oriundos de folha de pagamento dos servidores desta Autarquia foram

recolhidos nos prazos legais.

O pagamento das folhas de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do

LEMEPREV foram efetuados nos prazos previstos em lei.

O envio de arquivos xml à AUDESP do Tribunal de Contas do Estado foi realizado

regularmente e tempestivamente.

3. ALIENAÇÃO DE ATIVOS E DESTINAÇÃO DE ATIVOS

M.44 da L.C.101/2000,--

em conformidade com a legislação vigente.

Não foi registrada nenhuma movimentação sobre alienação de ativos.

4.1 DOS SERVIDORES

As contribuições previdenciárias dos servidores foram recolhidas pelos órgãos patronais
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4.2 PATRONAIS

As contribuições previdenciárias patronais foram recolhidas tempestivamente pelos

órgãos patronais.

"RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Oficiar ao Executivo Municipal, encaminhando as guias.

de atualizações para recolhimento com a maior brevidade possível.

ATENDIMENTO: Após ofícios encaminhando as guias de recolhimento, as atualizações

das partes das contribuições recolhidas em atraso competências setembro e outubro/2015 foram
recolhidas em 29/02/2016."

4.3 APORTES MENSAIS PERiÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT

Recolhidos tempestivamente pelos órgãos patronais, conforme Leis Complementares nOs
699 e 708/2015.

5. RENEGOCIAÇÃO DE DíVIDA E PARCELAMENTOS
r repw ._;" G ~ j I _ J, _. -~;'i :!lf'Wf,i%W= 9l'~ iIMIOi4A TI,

M.5e) da Portâria MPS 40212008 e Art.36 da Orientação Nonnativa ne)0212009

O 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.

Verificamos que ao final de cada exercício o Lemeprev oficia à Secretaria de Finanças

informando sobre o saldo a pagar do parcelamento para adequação nos balanços.
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6. DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO

Não foi apurado dano ao erário no período.
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7. CONFORMIDADE DOS REGISTROS CONTÁBEIS

Art.156 da L.C.623/2011

A escrituração contábil da LEMEPREV é distinta, sendo seus registres 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 e bimestral mente ao Ministério da

Previdência Social através do sistema CADPREV.

Constatamos o envio intempestivo, dos pacotes de dados 12, 13 e 14 competências 2015

enquanto sob responsabilidade da empresa GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em

Serviços, conforme Relatório Gerencial- Situação de Entrega disponibilizado pela AUDESP.

Verificamos também, que após o início dos serviços prestados pela empresa GAP

Consultoria Contábil Ltda, os arquivos foram encaminhados ao sistema AUDESP com

regularidade e tempestividade.

RECOMENDAÇÃO:

1. manter as conferências entre os dados constantes dos sistemas contábeis e os arquivos

enviados à AUDESP, mantendo a consistência e confiabilidade das informações.

2. converter os dados e relatórios contábeis, orçamentários e patrimoniais em arquivos

digitais, firmados com assinaturas digitais, mantendo-os em backup permanente e

acessível.

O CRP - Certificação de Regularidade Previdenciária está vigente até 05/05/2016.
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8. CRITÉRIOS ADOTADOS PARA MANTER ATUALlZADOS OS DADOS
':, .. '",:,< .... \'H', .::' .i:.':""""·'>" :.' : ~~
~.165 da I!.C.623/2011·· e Decreto Ena 6.614/2015

Verificamos a atualização dos dados dos servidores públicos municipais, segurados da

LEMEPREV, sendo realizado anualmente, através de coleta 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.
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RECOMENDAÇÃO: Considerando a consistência do banco de dados dos segurados

LEMEPREV, recomendamos estudos de viabilidade para realização de recenseamento do

pessoal ativo, através de WEB APP, aplicativos móveis ou outros meios virtuais, agilizando o

processo e melhorando a acessibilidade. Quanto aos inativos, pensionistas e novos cadastros o
procedimento permaneceria presencial.

JUSTIFICATIVA: alguns profissionais (médicos, professores, entre outros) reclamam

muito de se ausentarem dos postos de trabalho para realizarem anualmente o recenseamento
presencial, inclusive pela essencialidade de alguns cargos.

9. PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA

M.104, §único L.C.623/2011

O 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. ..,
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contributivas do custo normal em 11% para os servidores e 16,15% para os entes patronais, :si.e
além de alíquota suplementar para custeio especial do déficit apurado de R$100.857.27~,\2.b ~
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Não houve necessidade de procedimentos de cobrança no período.

10. AVALIAÇÕES ATUARIAIS

M.90 a 95 da L.C.623/2011

A avaliação atuarial base dezembro/2014, resultou na orientação de alíquotas
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escalonada para 2015-2017 em 5,97%, para 2017-2020 em 6,97% e para os próximos exercícios
até 2044 de 8,41%.

Em 14/05/2015, as Diretoras de Previdência e Administrativa/Financeira oficiaram ao

Diretor Presidente quanto aos Ofícios 032 e 278, enviados ao Executivo manifestando a

importância do envio de projeto de lei ao Legislativo propondo adequação das alíquotas
suplementares, apresentado na Avaliação Atuarial Base Dezembro/2014.

Através da Lei Complementar n° 699/2015 houve a adequação referente a Avaliação

Atuarial Base 2014, passando a amortização do déficit previdenciário para Aportes Mensais
Periódicos, premissa adotada para o custeio especial.

A Lei Complementar nO708, de 02/10/2015, alterou a LC.699/2015, substituindo os
Anexos II e III, e assim, adequou o valor do aporte anual.

A avaliação atuarial base dezembro/2015, está sendo elaborada pela Empresa ETAA
Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda.

RECOMENDAÇÃO: encaminhar ao Executivo proposta para incluir na Legislação

previdenciária municipal a obrigatoriedade de avaliação atuarial previdenciária para as propostas

enviadas ao Legislativo que impliquem aumento de despesa com pessoal, tendo em vista a

possibilidade de desequilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.

JUSTIFICATIVA: Mesmo a Lei Complementar nO623/2011 prevendo em seu artigo 95,
§ único, que a alteração de legislação municipal que implique em aumento de despesa com

pessoal deverá ser discutida, previamente, com os órgãos componentes da estrutura de

governança da LEMEPREV, é fato, que houve casos (Projetos de Lei Complementares nOs06 e

12/2016) em que tais proposituras foram encaminhadas para trâmite no Legislativo sem o

atendimento prévio à legislação previdenciária em vigor, como também descrito nos Ofícios nO

281 e 282/2016, encaminhados ao Executivo e Legislativo, respectivamente.

11. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NASRESOLUÇÕESCMN N°3922/10 e 4392/14

As movimentações das aplicações financeiras, no período, ocorreram de acordo com a 01....
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Investimentos, APRs-Relatórios de Aplicações e Resgates de Investimentos, CredenCiame~o~ ~
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Foram publicados no sitehttp://www.lemeprev.sp.gov.br/: Atas mensais do Comitê de

Resolução CMN nO3922/10 e 4392/2014 e política de investimentos.
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de Instituições Financeiras, Demonstração de Concentração do PL e Política de Investimentos
Anual.

Bimestralmente são enviados demonstrativos financeiros ao Ministério da Previdência

Social, que somente homologa se estiverem de acordo com a legislação vigente.

Verificamos a realização de apresentações trimestrais sobre o desempenho da carteira

de investimentos pela Empresa RiskOffice Consultoria.

O Patrimônio em Investimentos LEMEPREV apresentou no período o montante de
R$148.521.065,683, correspondendo ao desempenho de 7,03% frente a meta atuarial
(IPCA+6%) de 5,27%.

12. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
. '-:-','",,".----~~"'·x..~..-.-...-- ........,_.......,_IlIlW_,.......--. ---.w~.~.,.......__-~
~rt.10 e 11 da &C.62312011, Art.SO 'da L.C.629/20t1 e Art.15, da Pórfària MPS nO__ ..d

40212008

A taxa de administração da LEMEPREV foi fixada em 1,8% do total das remunerações,

proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro
anterior.

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.

Foram empenhados e pagos dois processos ao Tribunal de Justiça, referentes a

administração, conforme consta do balancete de despesa. Através da aplicação das Leis

Ordinárias 3412 e 3444/15, o LEMEPREV requereu tais restituições, por parte da Prefeitura e
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R$293,83 de depósito judicial contribuição previdenciária, referente ao Empenho nO184/2015~ 8

t~1

sentenças judiciais oriundas de demanda de auxílio doença, ou seja, empenhos nOs285/2014

(Processo 3005094-40.2013.8.26.0318 R$807,07), 73/2015 (Processo 3001198-·

86.2013.8.26.0318 -Requerente: Rosangela de Fátima Camargo Maciel Leite - R$832,80) e

184/2015 (Processo 0004456-92.2012.8.26.0318 - Requerente: Debora Soares Penteado

R$4.230,53), na rubrica orçamentária 3.92.53.1-3.3.9047 - sentenças judiciais - taxa de

aguarda recolhimento. Em 29/02/2016 foram restituídos por parte da Prefeitura o valor de

R$1.639,87, referente aos Empenhos 285/2014 e 73/2015 e R$3.943,99, acrescentado de
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13. SIPREV - Sistema Previdenciário de Gestão de Regimes Próprios de Previdência
Social

Após o Executivo Municipal firmar convênio com o Ministério da Previdência para o

SIPREV/GESTÃO, sistema de armazenamento de dados locais para promover o CNIS-RPPS a.

nível nacional, iniciou-se o processo de instalação do sistema em computadores da Diretoria de

Previdência, criação de senhas de acesso, inserção de vínculos entre cargos, carreiras, órgãos,
atos legais.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Elaboração de plano de trabalho e cronograma para
implantação integral do SIPREV.

ATENDIMENTO: apresentação de cronograma de trabalho para a respectiva
implantação, através de relatório da Diretoria Previdência.

14. CONCESSÃO BENEFíCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADORIA

Foram concedidas 15 benefícios no período, sendotz aposentadorias e 3 pensões.

Por amostragem foram analisados os seguintes processos de aposentadoria:
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ANDREA APARECIDA GENTINA VIEIRA DAS NEVEZ- aposentadoria PROFESSOR

O processo atende à exigência de formalização contida no manual básico de previdência

do TCE-SP 2012.

DORALlCE MARAFIOTI - aposentadoria integral
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o processo atende à exigência de formalização contida no manual básico de previdência

do TCE-SP 2012.

HELENA IRACÉLlAS BINOTTO PASSARINI -INVALIDEZ

o processo atende à exigência de formalização contida no manual básico de previdência

do TCE-SP 2012.

OBSERVAÇÃO (referente a todos os processos): Consta cópia do diário oficial com

publicação do ato concessório da aposentadoria bem como cópia do demonstrativo do primeiro

pagamento do benefício, contudo, não se encontram devidamente autuadas e numeradas dentro

do processo.

JUSTIFICATIVA: art. 37 caput da Constituição Federal (publicidade), transparência, para

fins de confrontar o concedido e o pago. Sugestão: numerar as páginas em ordem cronológica

de acontecimentos.

Tempo de concessão dos benefícios analisados (entre requerimento e data portaria):

Doralice: mais de 60 dias. Andrea : 55 dias. Helena: mais de 60 dias.

-PENSÃO

o....

PENSIONISTA: JOSÉ BEBIANO CARVALHO
Foram concedidas 3 pensões no período avaliado. Foi analisado o seguinte processo:

SERVIDORA: MARIA APARECIDA ZANI CARVALHO

O processo atende à exigência de formalização contida no manual básico de previdência

do TCE-SP 2012.

Tempo concessão benefício: 16 dias.
C1J
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OBSERVAÇÃO: Consta cópia do diário oficial com publicação do ato concessório

da aposentadoria bem como cópia do primeiro comprovante de pagamento do benefício,

atendendo a recomendação anterior dessa controladoria, contudo não se encontra autuadas e

numeradas dentro do processo.

15. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Não foram instaurados processos administrativos no período analisado.

16. LICITAÇÕES

No período examinado não foram realizados procedimentos licitatórios.

17.CONTRATOS

Foram assinados cinco contratos no período analisado.

CONTRATO 01/2016: licença de uso de software - GAP CONSULTORIA CONTÁBIL

LTDA. Foi constatada a boa ordem da documentação, com via do contrato, comprovantes de

pagamento, notas de empenho e liquidação e comprovante de inclusão no sistema AUDESP.

CONTRATO 02/2016: ETAA- Escritório Técnico de Assessoria Atuarial Ltda - prestação

de serviços atuariais. Pode ser constatada a boa ordem da documentação referente ao contrato.

CONTRATO 03/2016: licença de uso de softwares - GOVERNANÇABRASIL S/S

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERViÇOS. Pode ser constatada a boa ordem da documentação

referente ao contrato.

CONTRATO 04/2016: Seguro Predial- sede lemeprev. Pode ser constatada a boa ordem

da documentação referente ao contrato.

CONTRATO OS/2016: ETAA- Escritório Técnico de Assessoria Atuarial Ltda - prestação

de serviços atuariais. Pode ser constatada a boa ordem da documentação referente ao contrato.
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Em alguns contratos falta assinatura das testemunhas na minuta do contrato.

RECOMENDAÇÃO: providenciar assinatura testemunhas.

JUSTIFICATIVA: Lei 8.666/93

18.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Em relação ao regime de origem foram feitos 15 requerimentos no período, dos quais 13

foram aprovados. Manteve-se o valor de fluxo, com impacto e acréscimos relativos aos

requerimentos aprovados.

Em relação ao regime instituidor - que o LEMEPREV paga ao INSS - não foram feitos

requerimentos novos, mantendo-se o pagamento do fluxo.

19.TRANSPARÊNCIA

Site atualízado com informações financeiras, contábeis e de pessoal. Itens que se

encontram publicados:

- Extrato contratos e aditamentos

- Atos e termos licitações

- Portarias e resoluções

-Balançoszbalancetes/orçarnento

- Prestação de Contas

-Polfttca Anual de Investimentos

- Atas comitê investimentos

-Demonstrativo de concentração de PU APR's

- portal da transparência
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20. DENÚNCIAS I REPRESENTAÇOES I EXPEDIENTES

Não chegou ao nosso conhecimento a existência de Denúncias ou Representações contra

a Autarquia.

Leme, 03 de junho de 2016.
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KARINA HABERMANN
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Coordenadora da Divisão de
Recursos Humanos - LEMEPREV

RG n° 42.205.716-2
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CONTADORA
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(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP:13610-108 - Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br
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