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CONTROLEINTERNO

RELATÓRIODO 2º BIMESTRE/201S

1. CUMPRIMENTO DEMETASEAVALIAÇÃO DA GESTÃO
Avaliação dos resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária,

financeira e patrimonial:

1.1 ORÇAMENTÁRIA
Foi verificado não haver Decretos.

1.2 FINANCEIRA
Na execução financeira verificamos que os ingressos de recursos orçamentários,

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

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

1.3 PATRIMONIAL
A escrituração patrimonial é autônoma.
Os bens patrimoniais são constituídos somente por bens móveis, registrados

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

Foi verificado não haver aquisição patrimonial.
Os termos de résponsélbilidadé· encontram-se atualizados e disponíveis para

2. RESTOSA PAGAREDESPESASDEPESSOAL
Art. 42 da LCM 101/2000

consulta.

Art. 54 da LCM 101/2000" ..

Quanto aos limites para realizaçãó de despesas totais de pessoal, o Município de
Leme acompanha os valores por meio de relatório de gestão fiscal.

Foram analisadas as Folhas de Pagamentos dos servidores ativos do Lemeprev, dos
inativos e pensionistas.
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Na competência Março, o quadro de pessoal ativo desta Autarquia encontrava-se
composto por 14 servidores de provimento efetivo e 02 servidores comissionados,

totalizando 16 funcionários.
Na competência Abril o quadro de pessoal ativo desta Autarquia encontrava-se

composto por 15 servidores de provimento efetivo e 02 servidores comissionados,
totalizando 17 funcionários. Observou-se o provimento do cargo efetivo de Agente de

Serviços Públicos.
Foi concedida à procuradora autárquica a licença prêmio em descanso, a qual

terminou em 31/03/18, não tendo retornado às suas atividades. Verificou-se concessão de
licença sem remuneração para tratar de interesses particulares em função de liminar
favorável concedida judicialmente à servidora, até decisão contrária.

A servidora Janine' de LirnaFfeitas Santana é membro atualmente deste controle
interno, tendo sido solicitada à Diretoria de Presidência sua substituição em 26 de março,
com a finalidade de regularizar a situação deste controle interno.

Foi verificada nomeação' dó- Conselho Fiscal e seus suplentes para o mandato 2018-
2022, conforme Portaria 12: de 02 de março de 2018, com efeitos a partir de 11 de março de

2018.
Constatou-se, de acordo com a 93~ e 94~ Atas de Reunião do Conselho

Administrativo, a presença de todos os conselheiros. Houve pagamento de jetons aos
Conselheiros Fiscaise Administrativos presentes.

Observou-se na 23~ Ata de Reunião Extraordinária a aprovação por unanimidade
pelo Conselho Administrativo doLerneprev da Avaliação Atuarial com base posicionada em
dezembro/2016, a qual fundamehtoua segregação de massa regulamentada no município
em janeiro por meio de LeiComplementar, ata esta em que se registrou a presença de todos
os Conselheiros Administrativos, Fiscais e dos Diretores de Previdência, Administrativo e
Financeiro e Presidente, e ausência da Conselheira Administrativa Patrícia Fioramonte da

-,Cunha. ·e .~

Observou-se ter havido processo de progressão funcional.
Também, observou-se" o 'processo eleitoral dos membros do Conselho

Administrativo para o mandato 20Ür2021.
Na competência Março; 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 384,Isendo 281 ínativos e' 103 pensionistas. Os aposentados
e pensionistas constantes do Plano Atuarial Previdenciár!ó totalizam 157, sendo 156 inativos
e 01 pensionista. O pagamento fo'i realizado no dia 29 de março.

Na competência Abril, os aposentados e pensionistas constantes do Plano Atuarial
Financeiro, ou seja, que são custeados pelos órgãos patronais (Prefeitura, Câmara de
Vereadores e SAEClL)totalizam 383, sendo 281 inativos e 102 pensionistas. Os aposentados
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e pensionistas constantes do Plano Atuarial Previdenciário totalizam 163, sendo 161 inativos

e 02 pensionistas. O pagamento foi realizado no dia 27 de abril.

Os pagamentos das folhas de pagamentos dos servidores ativos, inativos e

pensionistas do LEMEPREV foram 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 LCM 623/2011.

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

recolhidos nos prazos legais.

O envio de arquivos XML ao AUDESP do Tribunal de Contas do Estado foi realizado

regularmente e ternpestivámenté.? ,\,::_,.

3. ALIENAÇÃO DE ATIVOS E 'oESTINAÇÃO DE ATIVOS

Artigo 44 da Lei Complementar 101/2000 '
Não foi registrada nenhumamovimentação sobre alienação de ativos.

4. CONTRIBUiÇÕES pR'EVrDENCIÁR'iAS

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

e 708/2015
4.1 DOS SERVIDORES

..~

As contribuições previdenciárias doS: servidores foram recolhidas pelos órgãos

patronais em conformidade com a legislação vigente.

4.2 PATRONAIS: As contr'ibuiçôes previdenciárias patronais foram recolhidas pelos

órgãos patronais em conformidade com a legislação vigente, ternpestivamente.

5. RENEGOCIAÇÃO DE DíVIDA E PARCELAMENTOS

Art. 5º da Portaria MPS 402/2008 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 encarnfnhàdas à Prefeitura átravés de ofícios à Secretaria de

Finanças.

6. DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO 'v
Não foram apurados danos áoerário nê'período.

'" -, -,
~ ·t.
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7. CONFORMIDADE DOS REGISTROS CONTÁBEIS

Artigo 156 da Lei Complementar Municipal 623/2011
A escrituração contábil da LEMEPREV é 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 e bimestral mente ao

Ministério da Previdência Social através do sistema CADPREV.

8. CRITÉRIOS ADOTADOS PARA MANTER OS DADOS ATUALlZADOS

Artigo 165 da LCM623/2011 e Decreto nQ 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,'e" nos moldes para conversão SIPREV.

Verificou-se que a análise qualitativa dós dados cadastrais constante na página 13

da Avaliação Atuarial realizada pela empresa' VPA Consultoria Atuarial, demonstrou a

proporção de ocorrências de tempo de serviço vinculado a outro RPPS (item 6) e ao INSS

(item 7) não informados de 97,56% e 22,98%, respectivamente,

Observou-se haver Decretos Municipais regulamentando o recenseamento

previdenciário anualmente, contendo exigências de apresentação pelos servidores

vinculados ao Lem'eprev de documentbs que comprovem o tempo de serviço anterror ao

cargo efetivo, declarando que as informações fornecidas são verdadeiras, sob pena de

responsabilidade nos termos da lei.

Observou-se que o relatório do sistema Progetec dos benefícios concedidos no

período demonstra a inclusão de 02 benefícios de pensão no Plano Previdenciário e de 14

benefícios de aposentadoria no Plano Financeiro. O Plano Financeiro, de acordo com a LCM

742/18 é fechado para novos ingressos.

Por amostragem, 12 cadastros de segurados do sistema Progetec foram analisados,

tendo sido observado não haver a' informação de' ESCOLARIDADE em 04 deles,

correspondendo a 33% dos registres."
Em análise dos registros das' càntribuições dos segurados, foi verificado não haver

informações de contribuição desde' o início do ano tanto para ativos, como inativos e

pensionistas, de todos os órgãos e desta Autarquia.
RECOMENDAÇÃO: atualizar os registros das contribuições dos segurados, apurar as

proporções apontadas na avaliação atuarial base dezembro/I? de tempo de serviço anterior
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não informado. Sendo demonstrada a necessidade, providenciar a inclusão do tempo de

serviço anterior ao cargo efetivo atual na base cadastral para sanar os apontamentos da

avaliação. Providenciar a aplicação da segregação de massa nos cadastros dos servidores do

sistema Progetec, observando a LCM 742/2018 para todos os segurados ativos, inativos e

pensionistas.

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 RPPS e sua manutenção do

equilíbrio financeiro e atuarial. Atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, LCM 623/11 e

Decretos Municipais que tratam da matéria. Adequação da base de dados cadastral à Lei

Complementar Municipal nQ 742/2018,

9. PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA

Artigo 104,' § único lCM 623/2011

O RPPS utiliza diversos expedientes para identificação e cobrança de contribuições

devidas, dos quais observamos:

• Apuração das receitas previdenciárias devidás através de resumos de folha de

pagamento e composição. de verbas rémuneratórias e/ou documentação emitida pelo setor
-s

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.

10. AVALIAÇÕES ATUARIAIS

Artigos 90' à 95 da lei Complementar Municipal 623/2011

Foi realizada a Avaliação Atu aria I com' base de dados posicionada em dezembro de

2017, a qual foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Administrativo após alguns

questionamentos feitos, conforme reigistro na 9'4ª Atá de Reunião do Conselho.

Observou-se ofício datado d~ 04/05/18 enviado à Diretoria de Presidência emitido

pela Diretoria Administrativa e Financeira e pela Cóordenação de Contabilidade contendo

apontamentos de inconsistências sobre o Estudo Atuarial Base 2017, informando não ter

sido encaminhada à Prefeitura para 'inserção dos dados na LDO devido aos apontamentos

feitos,

(19) 3573-7521 '.'
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RECOMENDAÇÃO:providenciar a correção ou justificativa dos apontamentos feitos
no Ofício datado de 04/05/18 pela Coordenação de Contabilidade em conjunto com a
Diretoria Administrativa e Financeira.

JUSTIFICATIVA: Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei 101/2000, Artigo 165 da
Constituição Federal.

11. OBSERVÂNCIADO DISPOSTONAS RESOLUÇÕESCMN NQ3.922/10, 4.392/14
E4.604/17, QUEALTERAA RESOLUÇÃOCMN NQ3.922/10

As movimentações das aplicações financeiras, no período, ocorreram de acordo
com a Resolução CMN nQ 3922/10, 4392/2014, 4604/17 e Política de Investimentos.

No mês de Março, conforme disposto na Ata do Comitê de Investimentos, de 27 de
abril de 2018, houve apontamento pela necessidade de resgate dos Fundos IRFM-l e CDI por
não estarem batendo a meta mensal, recomendando sua aplicação em Fundos IMAB-5,
IFRM1+ e IDK2, com o objetivo de' buscar uma maior rentabilidade.

Foram publicados no site http://www.lemeprev.sp.gov.br!: Ata do Comitê de
Investimentos, APRs - Autorizações de Aplicações e Resgates de investimentos,
Demonstrativo de Concentração do PL, Credenciamentos de Instituições Financeiras e
Política Anual de Investimentos. Não se observou a publicação das APR's e do Demonstrativo

de Concentração do Pbde abril/18.
Foi informado pela Diretoria Administrativa que as providências para a realização

do credenciamento de instituições financeiras de2018 foram iniciadas.
Os dados sobre investimentos são informados, mensalmente, ao Ministério da

Previdência Social através de Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos
(DAIR), verificando sua regularidade no site (CadPrev) daquele órgão. O DPIN encontra-se

regular no CadPrev.
O Patrimônio em Investimentos do LEMEPREV apresentou em março o

desempenho da carteira de 0,80% frente à meta atuarial de 0,58%, representando o retorno
no mês de R$ 1,836,158,67 e saldo da carteira no ano de R$230.919,074,26.

Em abril, o desempenho da carteira foi 0,46% frente à meta atuarial de 0,71%,
representado o retorno no mês de R$1.059.075,21. O retorno acumulado no ano
corresponde ao valor de R$ 6,263.532,26. A meta acumulada atingida foi de 2,80% frente à
meta de 2,85%.

12. TAXA DEADMINISTRAÇÃO .!

Artigos 10 e 11 da LCM 623/2011, Artigo 2Q da LCM 743/2018, Artigo 9Q da LCM

629/2012 e Artigo 15, da Portaria MPS nQ 402/2008
A taxa de administração da LEM~PREV foi fixada em 1,8% do total das

remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS,

-(19) 3573-7521
RuaJoaquimdeGóes,665 ~Centro
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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 das pautas de março e abril pelo Conselho de
Administração conforme registro nas Atas 93 e 94 das Reuniões Ordinárias.

13. SIPREV - Sistema Previdenciário de Gestão de Regimes Próprios de
Previdência Social

Artigo 32 da lei 10.887/2004 e lei Federal n2 9.796/99
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-RPPSa
nível nacional, iniciou-se o processo de instalação dô sistema em computadores da Diretoria
de Previdência, criação de senhas de acesso, inserção de vínculos entre cargos, carreiras,
órgãos, atos legais.

Em resposta ao Ofício nQ 355, de 18/08/17, foi informado pela Diretoria de
Previdência não haver cronograma do plario de ações e que sem a manifestação de interesse
da atual Presidente do lemeprev a. respeito, as atividades sobre o mesmo permanecerão
suspensas.

Após solicitação de manifestação da Presidente do lemeprev, foi informado que em
conversa pessoal com o Sr. Narlon Gutierrez, da Secretaria de Previdência Social, serão
priorizados o E-Social e o Pró-Gestão, devido 'ao fato de o Siprev necessitar de muitas
adaptações por parte da Secretaria de Previdência.

RECOMENDAÇÃOANTERIOR: apresentar novo cronograma do Plano de Ações e
iniciar as providências para implantação' do SIPREV.

JUSTIFICATIVA: Integração do Siprev com o E-Social, gratuidade, código aberto,
retorno de informações de óbitos, transparência dos dados, vínculos no RGPS,cruzamento
dos dados do RPPScom sistemas sob a gestão do Ministério.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: aguardar a Secretaria de Previdência concluir as

adaptações referentes ao Siprev.
JUSTIFICATIVA:orientação doSecretário da Previdência Social conforme informado

pela Diretoria Executiva.

14. CONCESSÃODEBENEFíCIOSPREVIDENCIÁRIOS
Cohforrne relatório disponível pelo sistema Progetec, foram concedidos 13

benefícios de aposentadoria e 02 benefícios de pensão, ambos em virtude de falecimento de
servidor aposentado, no período, os quais serão objeto de análise do próximo relatório.

(19) 3573 -7521
RuaJoaquim de Góes, 665 - Centro

CEP13610-108 - Lemé/SP

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

www.lemeprev.sp.gov.br

Q)g
c
ou



lemeprev
conte conosco!

BENEFíCIOS ANALISADOS NO 6º BIMESTRE/17

Processo nº 65/2017
Servidor: ELlSEU BARRETOSVASCONCELOS

Foi observado que se trata de requerimento de benefício previdenciário de

Aposentadoria Especial- Art. 40 §4º Inc. III da Constituição Federal/88.

Encontra-se autuado.

Foi observada qualidade satisfatória dos documentos do processo, consta no LTCAT

o embasamento legal atualizado, em atendimento à recomendação anteriormente feita.

Verificou-se a atualização dos proventos, em conformidade com o índice de

atualização do mês. Entretanto, não consta no processo a ficha financeira que demonstra a

aplicação na folha de pessoal do novo valor apurado.

Foi verificada a boa ordem do processo.

O período apurado para decisão do pedido de aposentadoria, compreendido da

data do protocolo do requerimento ém 11/10/2017 até a expedição da Portaria de

concessão em 11/12/2017Ifoi de 60 dias (02 meses).

Observou-se' a regularização da base cadastral, tendo sido verificado não constar

ficha financeira no prontuário com o valor atualizado.

RECOMENDÀÇÃO! ANTERIOR: providenciar a inclusão da ficha financeira que

demonstra a atualização dos proventos em atendimento ao novo cálculo, o qual considera o

índice de atualização monetária da competência, nos processos de concessão de benefícios

que sejam objetos de revisão. Providenciar a regularização da base de dados cadastral

constante no Progetec.

NÃO ATENDIMENTO.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: providenciar a inclusão dá ficha financeira que demonstra

a atualização dos proventos em atendimento ao novo cálculo, o qual considera o índice de

atualização monetária da competência, nos processos de concessão de benefícios que sejam

objetos de revisão.

JUSTIFICATIVA: boa ordem do processo.

15. PROCESSOSADMINISTRATIVOS

Não há.
, ~ r..

16. PROCESSOS DE LICITAÇÕES E PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI

8.666/93
Conforme verificado no portal da transparência dÓ Lemeprev, observou-se não

haver publicação de processos licitátóriós noperfodo.

Por amostragem, foram analisados os seguintes processos de dispensa de licitação:
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Processonº 018/2018
Objeto: Leitor de Código de Barras

Contratada: Teleleme Telecomunicações e Informática Ltda - ME

Foi observada a boa ordem do processo.

Processonº 019/2018
Objeto: Lixeira Seletiva 60 Litros

Contratada: Plasciti Embalagens Ltda.

Foi observada a boa ordem do processo.

17. CONTRATOS

O,bservou-se no site do Lemeprev, a publicação dos extratos de aditamento de

contrato das empresas GAP Consultoria e Governança Brasil; extratos dos contratos das

empresas Barbosa e Loli Sociedade de Advogados, ALLlANZ SEGUROS S.A. e VPA Consultaria

Atuarial Ltda, não tendo sido observado novos contratos OU extratos em relação ao relatório

do bimestre anteriormente analisado.

1~. COMPENSAÇ~O PREVIDE~CI~RIA

Na competência março, observou-se pagamento de fluxo da compensação

previdenciária no valor de R$39.539,42. O saldo a receber da compensação RO x RI foi de

R$35.107,32, já descontado o valor de R$4.432,10 do fluxo a pagar. Observou-se 100% de

proporcionalidade de análise entre os regimes.

Na competência Abril, observou-se o pagamento do fluxo da compensação

previdenciária no valor de R$ 39.539,42, saldo a receber no valor de R$ 33.633,26, referente

ao saldo da compensação RO x RI, com o pagamento do RI no valor de R$5.906,16. Verificou

se aumento de 35 para 36 benefícios em pagamento. Observou-se 100% de

proporcionalidade de análise entre os regimes.

19. TRANSPARÊNCIA

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

• Extrato de Contratos e Aditamentos;

• Atas e Termos de Licitações;

• Portarias, Decretos e Resoluções;

• Balanços e Orçamento;

• Balancetes de Despesa, Receita e Extra-orçamentários do mês de março,

exceção de Abril;

• Prestação de Contas;

• Política Anual de Investimentos;
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• Atas do Comitê de Investimentos;

• Autorizações de Aplicação e Resgate;

• Demonstrativo de Concentração de PL;

• Portal da Transparência.

Observou-se a ausência das publicações do mês de Abril: do Demonstrativo de

Concentração do PL, dos Balancetes da Despesa, da Receita e Extra-orçamentário, e que a

transparência não disponibiliza a consulta pública de restos a pagar.

O Demonstrativo de Concentração do PL foi publicado após solicitação do mesmo

para análise.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: providenciar as publicações dentro de prazo razoável.

JUSTIFICATIVA: assegurar a. transparência e o acesso às informações exigidas dos

órgãos públicos,

RECOMENOAÇÃO ATUAL: providenciar a disponibilização na transparência de

consulta a restos a pagar e dos Balancetes da Despesa, da Receita e Extra-orçamentário do

mês de Abril.

JUSTIFICATIVA: assegurar a' transparência e o acesso às informações exigidas dos

órgãos públicos,

20. DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES

Não chegou ao nosso conhecimento a existência de Denúncias ou Representações

contra a Autarquia.

21. ALMOXARIFADO - ENTRADA E SAíDA DE MATERIAIS E ENTRADA E SAíDA DE

PRONTUÁRIOS D'O ARQUIVO DIGITAL

Em análise dos controles de entrada e saída de processos de benefícios

previdenciários e de controle de Materiais de Expediente, de produtos de

Limpeza/Lavanderia' e de Alimentação/Cozinha, foi observado o efetivo controle, com

exceção dos materiais de alimentação/cozinha, com data de última saída de 15/09/17.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Manter o controle efetivo de entrada e saída de

materiais e alimentos,

NÃO ATENDIMENTO.
RECOMENDAÇÃO ATUAL: Manter o controle efetivo de entrada e saída de materiais

e alimentos,

JUSTIFICATIVA: Eficiência no controle, zelo e guarda dos bens mantidos no setor.
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22.
, I

PROCESSOS:- PROCURADORIA AUTARQUICA
o cargo de procurador autárquico encontra-se provido por servidor licenciado para

tratar de interesses particulares.

Leme, 25 de junho de 2018.
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Presidente

JANINE OE UMA FREITAS SANTANA

Membro (licenciada)
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