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CLAUDETE APARECIDA DE CAMARGO
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RELATÓRIO DO 2º BIMESTRE/2019

1.

CUMPRIMENTO DE METAS E AVALIAÇÃO DA GESTÃO

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

ORÇAMENTÁRIA

Não houve Decretos de alteração orçamentária no período.
As transferências financeiras recebidas foram suficientes para as despesas
orçamentárias referentes ao custeio das Folhasde Pagamento do Plano Financeiro.
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 despesasno período.
As conciliações bancáriasconferem 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, os quais encontram-se atualizados e
disponíveis para consulta.
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Quando há o deslocamento de um bem de um setor para outro são emitidos
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Termos de Transferência de Responsabilidade.

I

No período, foi verificada a aquisição de 01 (uma) Impressora (chapa 240), para a
Divisão de RecursosHumanos e de 01 (uma) Mesa de Canto (chapa 241), para a Divisão de
Contabilidade.
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2.

RESTOSA PAGAR E DESPESASDE PESSOAL

Art. 42 da LCM 101/2000

Foi observado haver nota de restos a pagar ordinário no valor de R$ 139,00,
referente à prestação de serviço de impressão e plastificação de carteirinhas para os
servidores públicos inativos e pensionistas do município de Leme/SP, com empenho nº
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0025/2018, datado de 17/01/2018, do credor MARIANA ROBERTALUIS- ME (PAPELARIA
SRL),tendo sido liquidada em 11/12/2018 e efetivamente paga em 25/01/2019.
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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 analisadasas Folhasde Pagamentos dos servidores Ativos do Lemeprev, dos
Inativos e Pensionistas.
Na competência Abril/2019, o quadro de pessoalAtivo desta Autarquia encontravase composto por 16 servidores efetivos (01 em licença sem remuneração), sendo 14
pertencentes ao Plano Previdenciário e 02 pertencentes ao Plano Financeiro, e 02 servidores
comissionados, totalizando 18 funcionários.
Verificamos não ter havido alteração no quadro de pessoalno 2º Bimestre/2019.
Observou-se ter havido processo de progressão funcional.
Constatou-se, de acordo com 1Oªe 11ª Atas de Reuniãodo ConselhoAdministrativo
e Atas da 62a e 63ª Reuniões do Conselho Fiscal, a presença de todos os conselheiros.
Observamos pagamento de Jetons aos ConselheirosFiscaise Administrativos presentes.
Na competência Março/2019, os aposentados e pensionistas constantes do Plano
Atuarial Financeiro totalizavam 377, sendo 279 aposentados e 98 pensionistas. Os
aposentados e pensionistas constantes do Plano Atuarial Previdenciário totalizavam 195,
sendo 188 inativos e 07 pensionistas, com pagamento realizado no dia 29/03/2019.
Na competência Abril/2019 não houve alteração no número de aposentados e
pensionistas do Plano Atuarial Financeiro. Os aposentados e pensionistas constantes do
Plano Atuarial Previdenciário totalizavam 201, sendo 194 inativos e 07 pensionistas. O
pagamento foi realizado no dia 30/04/2019.
M

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 Artigo
163, da LCM623/2011, alterado pela Lei Complementar nº 742/2018.
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Os encargos oriundos de folha de pagamento dos servidores desta Autarquia foram
recolhidos nos prazos legais.

I
o

c

Qj
....,
c

O envio de arquivos XML ao AUDESPdo Tribunal de Contas do Estado foi realizado
regularmente e tempestivamente.
Após análise do prontuário e das Atas de Reuniões do Terceiro Mandato do
Conselho de Administração (2018-2022), verificamos a nomeação, através da Portaria nº
26/2018, dos membros titulares e suplentes do mesmo. Após ausências na 3ª (23/08/2018)
e 4ª (27/09/2018)

Reuniões Ordinárias da Sra. Priscila Cristina Cabral Tangerino,
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lemeprev
representante titular da SAECIL,abriu-se precedente para a aplicação dos Artigos 35 e 36 da
Lei Complementar nº 623/2011, alterada pela Lei Complementar nº 757/2018, ou seja, a
substituição da titular pelo membro suplente representante daquela Autarquia, o Sr. Rogério
Corrêa Magro.
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RECOMENDAÇÃOANTERIOR:recomendamos 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 nº 26/2018 é o servidor
Rogério Corrêa Magro. Instruir o procedimento com documento comprobatório constante
no rol do Artigo nº 35 da LCM 623/11. Inexistindo tal documento, observar a nomeação do
suplente de acordo com a Portaria nº 26/2018.
NÃO ATENDIMENTO.
Verificamos que, através do Ofício nº 090/2018 - GDP, do Diretor-Presidente da
SAECILMarcos Roberto Bonfogo, foi solicitada a substituição dos membros indicados
anteriormente e nomeados através da Portaria nº 26/2018. A Diretora-Presidente do
Lemeprev solicitou a emissão de parecer pela Diretoria Administrativa e Financeira e pela
AssessoriaJurídica. Ambos manifestaram-se contrários à substituição por ofício de membros
indicados anteriormente ao Conselho de Administração. Em seguida, a Diretora-Presidente
solicitou ao Departamento de RH do Lemeprev a convocação dos novos membros para
apresentação de documentos. Através da Portaria nº 54/2018, Wellington Tadeu Poletti,
titular, e Giuliano GonzalezMaia, suplente, foram nomeados como representantes da SAECIL
no Conselho de Administração do Lemeprev. O Sr. Wellington fez-se presente a partir da 5º
Reunião Ordinária (26/10/2018).

3.

ALIENAÇÃO DE ATIVOS E DESTINAÇÃO DE ATIVOS

Artigo 44 da Lei Complementar 101/2000
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Não foi registrada nenhuma movimentação sobre alienação de ativos.
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CONTRIBUiÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
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Artigos 97, 98, 99 e 104 da LCM 623/2011 e Leis Complementares Municipais 699
e 708/2015
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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.
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5.

RENEGOCIAÇÃO DE DíVIDA E PARCELAMENTOS

Art. Sº 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 encaminhadas à Prefeitura através de ofícios à Secretaria de
Finanças.
6.

DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO

Não foram apurados danos ao erário no período.
7.

CONFORMIDADE DOS REGISTROSCONTÁBEIS

Artigos 156 a 159 da Lei Complementar

Municipal 623/2011

A escrituração contábil do LEMEPREVé 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 bimestralmente ao
Ministério da Previdência Socialatravés do sistema CADPREV.
8.

CRITÉRIOSADOTADOS PARA MANTER OS DADOS ATUALlZADOS

Artigo 165 da LCM 623/2011 e Decreto nº 6903/2017
LI'I

Verificamos a atualização dos dados dos servidores públicos municipais, segurados
do 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.
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PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA
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Artigo 104, § único LCM 623/2011
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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;
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lemeprev
•
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 telefônicos.
10.

AVALIAÇÕESATUARIAIS

Artigos 90 a 95 da Lei Complementar Municipal 623/2011 e suas alterações
Verificou-se, no sistema Cadprev, o envio do Demonstrativo de Resultados da
Avaliação Atuarial - DRAA- relativo ao exercício de 2019, em 22/04/2019. O estudo atuarial
foi realizado pela empresa BrPrev- Auditoria e Consultoria Atuarial LTDA- ME.
11.

INVESTIMENTOS

11.1 Resolução CMN n2 3922/2010 e suas alterações / Política Anual de
Investimentos
De acordo com Relatório Analítico dos Investimentos, elaborado pela Consultoria
Financeira Crédito & Mercado, a Carteira Consolidada de Ativos do Lemeprev permaneceu
enquadrada entre Março/2019 e Abrilj2019, em conformidade com a Resolução CMN nº
3922/2010 e suasalterações e a Política Anual de Investimentos do Lemeprev.
11.2 Comitê de Investimentos
\D
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O Comitê de Investimentos do Lemeprev, órgão auxiliar do responsável pela Gestão
dos Recursos,foi criado através da Resoluçãonº 01/2012, conforme estabeleceu a Portaria
MPS nº 170/2012. É formado por 03 (três) servidores ativos do Lemeprev, todos com
Certificação Profissional ANBIMA CPA-10vigentes.
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O Comitê de Investimentos do Lemeprev reúne-se a cada mês em Reunião
Ordinária para análise dos aportes e resgates realizados no período, verificação da
concentração e enquadramento da Carteira de Ativos e a rentabilidade no mês. Discutem-se,
ainda, cenários econômicos para auxiliar o Gestor de Recursos na tomada de decisão.
Registram-se as Visitas, na Sede do Lemeprev, das Gestoras para apresentação de seus
produtos, além dos Comunicados recebidos e as Assembleias realizadas dos Fundos de
Investimentos presentes na Carteira do Lemeprev.
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lemeprev
No período em análise, o Comitê de Investimentos do lemeprev reuniu-se em
29/03/2019 e em 30/04/2019 para a 78ª e 79ª ReuniõesOrdinárias.
Acontecem, ainda, Reuniões Extraordinárias do Comitê de Investimentos, para
análises de novos produtos, possíveis apertes, realocações, resgates e Credenciamento de
Administradoras/Gestoras.
No período em análise, o Comitê de Investimentos do lemeprev reuniu-se em
18/03/2019, 02/04/2019 e 03/04/2019 para 33a, 34ª e 35ª ReuniõesExtraordinárias.
11.3 Gestão dos Recursos
Lei Complementar Municipal nº 693/2015

O responsável pela gestão dos recursos do Lemeprev possui a Certificação
Profissional ANBIMA CPA-10 vigente. É o profissional que executa a Política Anual de
Investimentos, aprovada pelo Conselho de Administração, e é assessoradopelo Comitê de
Investimentos nas tomadas de decisão. O Gestor de Recursos do Lemeprev faz o
acompanhamento diário da Carteira de ativos, fazendo comparações com outros produtos
disponíveis no mercado de Fundos de Investimentos, acompanha a legislação previdenciária
pertinente à área de Investimentos, entre outras atribuições relativas à gestão dos recursos
do RPPS.
11.4 Credenciamento de Instituições Financeiras
Portaria MPS nº 519/2011 e Resolução BACEN nº 4695/2018

As Instituições Financeiras prestadoras de serviços dos Fundos de Investimentos
pertencentes à Carteira de Ativos do Lemeprev precisam estar credenciadas de acordo com

,.....

a Portaria MPS nº 519/2011 e constar da lista exaustiva das instituições que atendem as

'00

novas condições estabelecidas pela Resolução BACENnº 4695/2018, fornecida pelo Banco
Central do Brasil.
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Conforme documento "Instituições FinanceirasCredenciadas", publicado no site do
Lemeprev, a situação atual é a seguinte:
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Categoria

Administradora

Instituição

Financeira

Credenciado

Vencimento

CaixaEconômica Federal

SIM

26/04/2019

BBGestão de Recursos

SIM

23/04/2019

Itaú Unibanco

SIM

26/04/2019

c:
....Q:;c:
Q)

e....c:

o
u
o

Banco Bradesco

SIM

26/04/2019

:§
~

BEM DTVM

SIM

17/01/2020

a:

Genial Investimentos

NÃO

-
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Gestora

Western Asset

SIM

26/04/2019

BNVMellon

SIM

26/04/2019

RJICorretora

NÃO

-

BRLTrust

SIM

25/06/2019

BRAM DTVM
BRPPGestão
Ático
Elleven Gestora
Vila RicaCapital
Rio Bravo Investimentos

SIM
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM

26/04/2019

01/08/2019
26/04/2019

RECOMENDAÇÃO:Proceder pelo Credenciamento das Instituições Financeiras
Genial Investimentos, RJICorretora, BRPPGestão, Ático e Elleven Gestora. Proceder pela
atualização do Credenciamento das Instituições Financeiras Caixa Econômica Federal, BB
Gestão de Recursos, Itaú Unibanco, Banco Bradesco, Western Asset, BNV Mellon, BRAM
DTVM e Rio Bravo Investimentos.
JUSTIFICATIVA:
Atendimento à Portaria MPSnQ 519/2011.
11.5 Autorizações de Aplicações e Resgates - APR
Portaria MPS nº 170/2012

As realocações entre os Fundos de Investimentos já presentes na Carteira do
Lemeprev, os novos apertes, os resgates de recursos e as amortizações de cotas são
registrados nos formulários APR - Autorização de Aplicação e Resgate, os quais são
00

assinados pelo Proponente, na figura da Presidente do Comitê de Investimentos, do
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Gestor/Autorizador, representado pela Gestora de Recursos e pelos responsáveis pela

-re

liquidação da operação, representados pela Diretora Administrativa e Financeira e pela
Diretora-Presidente do Lemeprev.

O)

~
I

.-<

o

N

<,

~

No mês de Março/2019, foram registradas as APR's de números 041 a 058 e em
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Abril/2019 as de números 059 a 074, não sendo observados aportes em novos Fundos de
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Investimentos nem resgatestotais de recursos. Foram registradas as aplicações dos recursos
oriundos das Contribuições Previdenciárias patronais e dos servidores de todos os entes
(Prefeitura do Município, Câmara de Vereadores, SAECILe Lemeprev), do COMPREVe do
Parcelamento com a Prefeitura do Município

no CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA

REFERENCIADO
DI LP,tanto do Plano Previdenciário quanto do Plano Financeiro. Verificou-se
também resgate de valor do ITÁLIAFIDCMULTISSETORIAL
SÊNIORe resgate de rendimento
antecipado do CAIXA RIO BRAVOFUNDO DE FUNDOSFil, previstos nos Regulamentos dos
Fundos. Foram registrados, ainda, resgates de recursos do CAIXA BRASILFI RENDA FIXA
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CEP13610-108- Leme/SP

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

I

o

c:
Q:;
c:

...
Q)

E
...
c:
o

u
o

'C

...

'o

ctI

ã:i

cr:

lemeprev
REFERENCIADO
DI LPdestinados à Folha de Pagamentosde Inativos/Pensionistas dos Planos
Previdenciário e Financeiro.
11.6 Reunião Trimestral - Consultaria Financeira
Trimestralmente, a Consultoria Financeira contratada pelo RPPSfaz apresentação,
in loco, da performance da carteira de investimentos do Instituto e explanações sobre o
cenário econômico doméstico e mundial que possam afetar o desempenho dos Fundos de
Investimentos na busca pelo alcance da Meta Atuarial.
A apresentação relativa ao 1º Trimestre de 2019 foi realizada em 29/04/2019, com
a presença do representante da Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA.,
Consultoria Financeira contratada, do Prefeito do Município de Leme, da Diretora-Presidente
do Lemeprev, da Gestora de Recursos, do Comitê de Investimentos e de membros dos
Conselhosde Administração e Fiscal.
11.7 Relatório Analítico dos Investimentos
Mensalmente, a Consultoria Financeira apresenta Relatório Analítico da Carteira de
Investimentos do Lemeprev, trazendo o enquadramento dos Fundos de Investimentos na
ResoluçãoCMN nº 3922/2010 e suas alterações e na Política de Investimentos do Instituto,
informações como saldo financeiro por Fundo, se há carência para resgate, quantidade de
cotistas e participação percentual sobre a Carteira. Mostra, ainda, o saldo em Renda Fixa e
em Renda Variável e em cada Artigo da Resolução, total de recursos por Instituição
Financeira, retorno de rentabilidade por benchmark, distribuição por sub-segmentos de
ativos, retorno da Carteira e Meta Atuarial no mês e acumulada no ano.
Em Março/2019, a rentabilidade da Carteira atingiu 0,37% contra uma Meta
Atuarial (IPCA+ 6% a.a.) de 1,19%. O acumulado do ano estava em 2,67% contra 2,95% da
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Meta Atuarial. O retorno financeiro no mês foi de R$ 957.439,18 e o acumulado no ano

o

atingiu R$6.734.858,33. O saldo da Carteira fechou o mês em R$259.684.832,06.
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No fechamento do mês de Abril/2019, a rentabilidade da Carteira atingiu 0,93%
contra uma Meta Atuarial (IPCA+ 6% a.a.) de 1,06%.O acumulado do ano estava em 3,63%
contra 4,04% da Meta Atuarial. O retorno financeiro no mês foi de R$ 2.418.378,40 e o
acumulado no ano atingiu R$ 9.153.236,73. O saldo da Carteira fechou o mês em R$
262.727.265,80.
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11.8 Documentos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de SP e pela
Secretaria de Previdência, do Ministério da Economia
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o Tribunal

de Contas do Estado de São Paulo exige a entrega, através do sistema

AUDESP,arquivo XML com todas as informações acerca de cadastro e movimentação de
Fundos de Investimentos.
Não houve entrega do arquivo de Cadastro de Fundos de Investimentos, pois não
aconteceram aportes em novos produtos.
O documento

relativo à movimentação dos Fundos de Investimentos da

competência Março/2019 foi entregue no prazo exigido pelo Comunicado SDGnº 37/2018,
que estabeleceu o calendário de obrigações para 2019. Já o documento relativo à
competência Abril/2019 foi entregue em 10/06/2019, sendo que o prazo era até
07/06/2019. Contudo, o arquivo foi armazenado no sistema AUDESP.
O documento relativo aos Investimentos exigido mensalmente pela Secretaria de
Previdência é o DAIR- Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos.
Através de Consulta Pública ao sistema CADPREV-WEB,
verificou-se a entrega das
informações relativas ao mês de Março/2019 no prazo exigido, ou seja, em 30/04/2019 com
uma retificação em 02/05/2019. O documento relativo à competência Abril/2019 foi
entregue no prazo exigido.
11.9 Apreciação
Administração e Fiscal

dos

Relatórios

de

Investimentos

pelos

Conselhos de

A Diretoria Executiva do Lemeprev apresenta, aos Conselhos de Administração e
Fiscal,para aprovação, os Relatórios relativos à Carteira de Investimentos do Lemeprev.
A 63ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscale a 11ª Reunião Ordinária do Terceiro
Mandato do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o
Relatório da Diretoria Executivareferente ao mês de Março/2019.
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A 64ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal e a 12ª Reunião Ordinária do Terceiro
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Mandato do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o

cn
,....,
o

Relatório da Diretoria Executivareferente ao mês de Abri1/2019.
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TAXA DEADMINISTRAÇÃO
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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
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A taxa de administração do 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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lemeprev
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.
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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

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 Simulação de Aposentadorias.
Segundo informou o Diretor de Previdência, lia Secretaria de Previdência não obriga
a implantação e utilização desse sistema, porém se um dia for obrigatório, o Lemeprev já
possui a ferramenta formatada e pronta para exportar os dados necessários, a saber, o
sistema PROGETEC
da FOURINFO"e que tal sistema já controla e gerencia o banco de dados
do Instituto, com as mesmas funções encontradas no SIPREV.Informa, ainda, que o SIPREV
já foi substituído pelo E-Social,o qual o Lemeprev já utiliza e alimenta com informações
enviadas ao Governo Federal. Por fim, justifica que "não há recursos pessoais e materiais
para o desenvolvimento dessa ferramenta, que nada mais é do que um código fonte a ser
transformado em um sistema. Desse modo, não é algo que apenas se instale em um
computador e o mesmo esteja pronto para usar, é necessáriaa contratação de empresa ou
de servidores aptos em programação para isso. Porém, já foi informado anteriormente que,
a critério da presidência, e fornecidos os meios necessários para tal, o programa pode ser
desenvolvido, embora, mais uma vez, reforço que não vejo nenhuma vantagem para o
Lemeprev".
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CONCESSÃODE BENEFíCIOSPREVIDENCIÁRIOS

Em Março/2019 foram concedidos 03 benefícios, sendo 01 Especial Insalubre e 02
Especial de Professor. Em Abrilj2019 foram concedidos 08 benefícios, sendo 07 Especial
Magistério e 01 por Tempo 'de Contribuição.
BENEFíCIOSANALISADOS NO 12 BIMESTRE/19
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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. 6º 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 mesese 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.
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Em 13/02/2019 a Diretoria de Presidência informou ter encaminhado solicitação ao
jurídico para parecer.
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Em 27/03/2019 foi solicitado parecer ao Gescon, sistema da Secretaria de
Previdência. Recebemosciência em 03/05/2019 de parecer expedido pela assessoriajurídica
do Lemeprev em 25/04/2019, opinando 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.
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RECOMENDAÇÃOANTERIOR: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.
ATENDIMENTO.
Processo n!! 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 concessão na 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 não haver informação em seu
cadastro do período em que esteve aposentada, correspondendo ao período de 19/02/2019
a 24/03/2019.
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Observamos não haver ato administrativo expedido por parte deste' RPPSque
demonstre a cessaçãodo benefício.
RECOMENDAÇÃO
ANTERIOR: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.
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JUSTIFICATIVA:Boa ordem do processo. Atendimento à justificativa da assessoria
jurídica. LCM623/2011, Artigos 5Q §1º e Artigo 22, Inciso IV.
SITUAÇÃOATUAL: 1) Foi incluído ofício do DGP da Prefeitura demonstrando os
períodos de pagamento do auxílio doença, incluindo o período após a reversão da
aposentadoria. 2) O Ato Administrativo demonstrando a cessação do benefício de
aposentadoria por invalidez foi emitido pela Prefeitura do Município de Leme, através da
Portaria nº 178/2019, de 25/03/2019, já reconduzindo a servidora ao cargo efetivo de
(19) 3573-7521
RuaJoaquimde Góes,665- Centro
CEP13610-108- Leme/SP
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Técnico em Enfermagem. 3) O cadastro da servidora foi atualizado no sistema Progetec.
Processo nº 15/2019
Servidora: 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
ANTERIOR: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 LCM623/2011; §5º do Artigo
40 da Constituição Federal; Legalidade.
SITUAÇÃOATUAL:apresentada, pela Prefeitura do Município de Leme, Certidão de
Magistério retificada, demonstrando o tempo de efetivo exercício da servidora na docência
da Rede Municipal de Ensino, restando comprovado o direito à regra de aposentadoria
especial de Professor.
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Processo nº 25/2019
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Servidora: Antonia Margarida Binotto Boldt

Q)

Trata-se de análise de atos de processo para verificação ao direito de aposentadoria
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voluntária por idade em 12/02/2019, valor dos proventos calculado pela média e reajuste

u
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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.
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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 mesese 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 a verificação junto ao INSSda Certidão de Tempo
de Contribuição expedida pela Prefeitura de leme, anexando cópia da Carta de
Indeferimento, cópia da CTC do INSSexpedida em 2014 e cópia da CTC 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
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serviço público por concurso para fins de fixação de regra de aposentadoria ser a da data de
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ingresso mais antiga, esclarecendo não haver relevância ter havido ou não interrupção de
ingressos,contendo justificativa embasada no texto constitucional.
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De forma diferente entende a Secretaria de Previdência que editou a Orientação
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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. Nafixação da data de ingresso no serviço público, para fins de verificaçãodo
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 SPSnº 03,
de 04/05/2009j".

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
(19) 3573-7521
RuaJoaquimde Góes,665- Centro
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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.
RECOMENDAÇÃOANTERIOR:Expedição de ato administrativo que determine a
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 cargosocupados.
JUSTIFICATIVA:
Princípio da Isonomia, legalidade e boa gestão.
SITUAÇÃOATUAl: a citada consulta nº l004432/2019 feita à SPREV,por meio do
GesCon, encontra-se na situação de "Aguardando Resposta" (16/05/2019). Ademais, em
05/06/2019, a servidora desistiu do Requerimento de Aposentadoria, o qual foi deferido
pelo Diretor de Previdência.
PROCESSOSANALISADOS NO PERíODO
Processo nº 009/2019
Servidora: Ana Lúcia Binotto
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria especial de professor - por tempo
de contribuição - integral.
Observou-se qualidade dos documentos.
O processo encontra-se autuado.

<.O

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.
A requerente cumpriu os requisitos de aposentadoria especial de magistério, já
descontado tempo de atuação como Professor Orientador Pedagógicoe Orientador Técnico.
O requerimento foi protocolado em 19/04/2018 e o benefício concedido em
03/04/2019, totalizando 349 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.
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Processo nº 010/2019
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Servidora: Berenice de Fátima Luiz
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Trata-se de ato de concessão de aposentadoria especial de professor - por tempo
de contribuição - integral.
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.
A requerente cumpriu os requisitos de aposentadoria especial de magistério,
mesmo descontando tempo de atuação na Secretaria Municipal de Cultura.
O requerimento foi protocolado em 12/07/2018 e o benefício concedido em
04/04/2019, totalizando 266 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 011/2019
Servidora: Simone Moraes

Trata-se de ato de concessão de aposentadoria especial de professor - por tempo
de contribuição - integral.
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.
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O requerimento foi protocolado em 23/08/2018 e o benefício concedido em
04/04/2019, totalizando 224 dias.
O processo atende às exigênciascontidas no Manual de Previdência do Tribunal de
Contas do Estado de SãoPaulo.
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Restou comprovado o direito à regra de aposentadoria.
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Procedimento

Administrativo

(19) 3573-7521
RuaJoaquimde Góes,665- Centro
CEP13610-108- Leme/SP

nº 001/2019

CNPJ:11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br
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Trata da apuração de possivers irregularidades na concessão do benefício de
aposentadoria do servidor Antonio Airton de Carli.
SITUAÇÃO ATUAL: o servidor foi notificado da abertura do Procedimento
Administrativo e intimado a apresentar defesa.
Procedimento

Administrativo

nº 002/2019

Trata da aquisição de imóvel para construção da Sededo Lemeprev.
SITUAÇÃOATUAL: o Lemeprev, por meio de sua Presidência, manifestou interesse
na aquisição de terreno declarado de utilidade pública pela Prefeitura do Município de
Leme. Determinada a contratação de pelo menos 03 corretores para avaliação do imóvel e
análise de viabilidade de preço de mercado.
17

PROCESSOSDE LICITAÇÕES E PROCESSOSDE DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI

Nº 8.666/93

Conforme verificado no Portal da Transparência do Lemeprev, observou-se
publicação do 1º Termo de Retificação do Edital nº 001/2019, juntamente

com

Esclarecimento nº 001, tratando de resposta ao questionamento encaminhado ao e-mail
licitacoes@lemeprev.sp.gov.br, concluindo que a data desta Licitação, referente

à

contratação de serviços de consultoria, assessoriaprevidenciária, administrativa e financeira
e implantação do PRÓ-GESTÃO,seja alterada para o dia 12/04/2019 às 14:01 (início da
sessãode disputa de preços), permanecendo mantidas as demais condições do Edital.
Por amostragem, foram analisadosos seguintes processosde dispensa de licitação:
00
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Processo nº 038/2019

Objeto: Prestaçãode Serviço de Avaliação de Imóvel

c
'iiil
-re
o..
I
O)

Contratada: Adriano Freitas- ME (Viena NegóciosImobiliários)
Foi observada a boa ordem do processo.
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Processo nº 043/2019
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Objeto: Publicação em jornal de grande circulação de Retificação do Edital nº
001/2019

I
o

c

.....

....aiC
ai

Contratada: Panorama Diário Comercial e Publicidade LTDA.
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Foi observada a boa ordem do processo.
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Processo nº 045/2019
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Objeto: Aquisição de material para kit de primeiros socorros e 01 aparelho de
pressão digital
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contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

lemeprev
Contratada: JoséFabianoGabriel - ME (CirúrgicaVital Center)
Foi observada a boa ordem do processo.
Processo n2 049/2019
Objeto: Aquisição de xícarasde chá e de café, com pires, com logotipo do Lemeprev
Contratada: Rumi Cerâmica Indústria e Comércio LTDA.
Foi observada a boa ordem do processo.
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CONTRATOS

Observou-se no site do Lemeprev a publicação do extrato de aditamento do
contrato realizado no período com a empresa:

*

Barbosa e Loli Sociedadede Advogados, para prestação de serviços de assistência

jurídica à Autarquia através de representação judicial e extrajudicial, bem como de
consultoria e assessoria jurídica, além de outras tarefas afins e correlatas; Data de
Assinatura: 15/04/2019; Prazo: 03 meses; Valor: R$ 11.900,00. Modalidade: Pregão
Presencial nº 003/2017.
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COMPENSAÇÃO

PREVIDENCIÁRIA - COMPREV

Na competência Março/2019, observou-se haver valores de pagamento de fluxo
mensal da compensação previdenciária a receber no valor de R$40.455,38, fluxo a pagar de
R$ 4.575,75, configurando saldo a receber da compensação RO x RI no valor de R$
35.879,63. Observou-se 100%de proporcionalidade de análise entre os regimes.

cn

Na competência Abril/2019, observou-se não ter havido alteração de valores e
proporcionalidade de análise em relação a Março/2019.
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Conforme Relatório do 1º Bimestre/2019 do Controle Interno, foi solicitado em
28/03/2019 ao Setor de Previdência informar a quantidade de benefícios homologados pelo
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TCESPque são objeto de compensação cujos requerimentos não foram enviados ao sistema
Comprev.
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Informa o Coordenador do Setor de Previdência que "esta coordenadoria ainda está
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realizando o levantamento dessas informações, considerando que para um requerimento
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ser objeto de compensação, é necessário verificar se foi utilizado tempo do INSS no
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benefício, e tal análise é feita mediante consulta a cada processo".
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TRANSPARÊNCIA

(19) 3573-7521
RuaJoaquimde Góes,665- Centro
CEP13610-108- l.erne/Sj'
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CNPJ:11.639.339;0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

lemeprev
o site do Lemeprev na Internet

contém documentos e informações disponíveis aos

servidores e ao público em geral, para a necessáriatransparência da Autarquia quanto aos
seus atos:
Seção Institucional: Estrutura Organizacional, Diretoria e Conselhos e Cartilha
Previdenciária.
Seção Legislação: Legislação Municipal,
Municipal.

Estadual, Federal e Previdenciária

Seção Publicações Legais: Imprensa Oficial do Município, Editais e Licitações,
Decretos,

Resoluções, Instruções

Normativas,

Portarias,

Portal

da

Transparência

(Contabilidade e Pessoal), Contas Públicas (Balancetes, Balanços, Execução Orçamentária,
Orçamento, Prestação de Contas e Sentenças do Tribunal de Contas), Atas Ordinárias e
Extraordinárias dos Conselhos Fiscal e Administrativo, Relatório de Atividades, Autorização
de Aplicação e Resgate, Atas Ordinárias e Extraordinárias e Calendário de Reuniões do
Comitê de Investimentos, Credenciamento de Instituições Financeiras, Demonstrativo de
Concentração do PL, Política Anual de Investimentos, Avaliação Atuarial, Regularidade
Previdenciária e Relatórios de Auditoria do Ministério da Previdência.
Seção Serviços Online: Portal do Servidor, Recenseamento Online e Modelos de
Documentos.
Eainda FAQ,Pesquisade Satisfação,Notícias e LinksÚteis.
21

DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES

Não foram observadasdenúncias e/ou representações contra esta Autarquia.
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AlMOXARIFADO

- ENTRADA E SAíDA DE MATERIAIS E ENTRADA E SAíDA DE
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Em análise dos controles de entrada e saída de processos de benefícios
previdenciários
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de

controle

de
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PRONTUÁRIOS DO ARQUIVO DIGITAL

Materiais

de

Expediente,

de

produtos

de

Limpeza/Lavanderia e de Alimentação/Cozinha, foi observado o efetivo controle.
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PROCESSOS- PROCURADORIA AUTÁRQUICA

Serviços prestados por empresa contratada em virtude de licença sem remuneração
concedida judicialmente a partir de 01/04/2018 à servidora ocupante do cargo efetivo de
Procurador Autárquico, sendo este o único.
RECOMENDAÇÃO
ANTERIOR:providenciar para que os serviços sejam prestados por
servidor efetivo aprovado em concurso público.
Verificou-se que a Diretoria Executiva do Lemeprev solicitou ao Executivo
Municipal, através do Ofício nº 169, de 07/05/2019, esforços para que seja providenciado

(19) 3573-7521
RuaJoaquimde Góes,665- Centro
CEP13610-108- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br
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lemeprev
trâmite de novo Projeto de Lei Complementar, acrescentando mais um cargo de Procurador
Autárquico no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo da Autarquia.
Não foi observada disposição em ordem cronológica da documentação relativa ao
pedido de Licença sem Remuneração da Procuradora Autárquica e seus desdobramentos,
disponibilizada pela Presidência.
RECOMENDAÇÃO: abertura de Procedimento
documentos.

Administrativo

e renumeração dos

JUSTIFICATIVA:formalização e ordem cronológica.
Leme/SP, 27 de Junho de 2019.

CONTROLEINTERNO

Marcelo Martini

Presidente

~

O {Y'A-O J'- ã,D

clajd~e Aparecida de Camargo
Membro
.....

N

ro
c
·bil
-ro
a.
I

cn
.....
o

N

~....

II>
Q)

E
ii)
o.

N

I
o

E
Q)

....c
Q)

~c
o

u
o

:§

....ro

Qj

o::

(19) 3573-7521
RuaJoaquimde Góes,665- Centro
CEP13610-108- Leme/SP

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

