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RELATÓRIO 20 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 dos
Decretos nOs6.717, de 02 de junho 2016 e 6.726,22 de junho de 2016.

Através do Decreto nO6.717/2016 foi suplementada em R$70.000,00 a dotação de

serviços de terceiros - pessoa jurídica para cobertura de despesas com contrato para serviços

de perícia médica e o Decreto nO6.726/2016 abriu crédito suplementar de R$20.000,00 na

dotação de serviços de terceiros - pessoajurídica para cobertura de despesas com contrato para

serviços de perícia médica e R$2.000,00 na dotação passagens e despesas com locomoção -
viagem do Diretor Presidente ao Ministério da Previdência em Brasília.

Verificamos que o contrato de serviços médicos e hospitalares para os servidores ativos

junto à Irmandade Santa Casa de Misericórdia foi classificado na rubrica orçamentária
3.3.90.39.00, sendo que o correto seria na rubrica 3.3.50.39.00.

As demais despesas foram apropriadas nas respectivas dotações orçamentárias,
programas e ações de governo.

"RECOMENDAÇÕES ANTERIORES:

a) Proceder à publicação das peças orçamentárias 2016 no site do Lemeprev, para
.consultas e transparência da gestão;
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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$2.164.400,00 e o valor ajustado para

2016 foi de R$2.085.341,13.

ATENDIMENTO: Os itens "a" e "b" foram atendimentos, verificando a publicação

das peças orçamentárias 2016 no site LEMEPREV e controle das dotações

orçamentárias da Taxa de Administração, através de planilhas e apuração da despesa

administrativa (sistema contábil GAP)."

RECOMENDAÇÃO ATUAL: Caso tenha continuidade o contrato com a IrmandadeSanta

Casa de Misericórdia para serviços médicos e hospitalares aos servidores ativos Lemeprev,

observar a correta classificação orçamentária (3.3.50.39.00).

1.2 -FINANCEIRA

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

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

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

1.3 -PATRIMONIAL

O processo de desapropriação judicial, Processo TJSP n° 1004909-65.2015.8.26.0318,

o qual originou o depósito judicial realizado dia 04/11/2015, valor de R$336.214,56 foi extinto e

o valor levantado de R$358.820,22 devidamente contabilizado, conforme balancete da receita

Agosto/2016 e aplicado no Fundo Caixa FI BrasilIRF-M 1TP RF TX.Adm.conta 7.530.

A escrituração patrimonial é autônoma.

Os bens patrimoniais são constituídos somente por bens móveis, registrados
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individualmente no sistema informatizado, identificados por números de registro e expedidos

termos de responsabilidade por sala.
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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.

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 96, sendo 76 inativos e 20 pensionistas.

Os encargos oriundos de folha de pagamento dos servidores desta Autarquia foram
recolhidos nos prazos legais.

Os pagamentos 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.
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3. ALIENAÇÃO DE ATIVOS E DESTINAÇÃO DE ATIVOS

L.C.101/2000

Não foi registrada nenhuma movimentação sobre alienação de ativos.

4. CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS

M.91,.98, 99 e 104 da L.C.623/2011 e L.C.699 e 70812015

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 patronais foram recolhidas tempestivamente pelos

órgãos patronais, exceção feita à parte da contribuição patronal da Prefeitura, competência

Junho/2016, valor de R$57.271,59, a qual foi recolhida com atraso dia 08/08/2016, gerando
atualização no valor de R$2.012,57, recolhida dia 30/08/2016; e parte da contribuição

competência Agosto/2016, montante de R$486.695,94, vencida em 20/09/2016, para a qual

foram encaminhados os Ofícios nOs.432 e 433 ao Prefeito e ao Secretário da Fazenda,

respectivamente.

RECOMENDAÇÃO: Oficiar ao Executivo quanto a vigência do Certificado de

Regularidade Previdenciária e seus reflexos caso não providenciem ao recolhimento da

contribuição em atraso.
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4.3 APORTES MENSAIS PERiÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT

Recolhidos tempestivamente pelos órgãos patronais, conforme Leis Complementares nOs

699 e 708/2015.
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5. RENEGOCIAÇÃO DE DíVIDA E PARCELAMENTOS----...

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.

6. DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO

Não foi apurado dano ao erário no período.

7.

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 arquivosXML e enviados

ao sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado e bimestralmente ao Ministério da
Previdência Social através do sistema CADPREV.

Verificamos que os arquivos foram encaminhados ao sistema AUDESP com regularidade
e tempestividade.

"RECOMENDAÇÃO ANTERIOR:

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
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ATENDIMENTO: A conferência entre contabilização e arquivos enviados à AUDESP está

sendo efetivada, inclusive com o envio para conferência da empresa GAP. Os balancetes e

relatórios contábeis mensais estão sendo gerados em arquivos PDF com assinaturas digitais e

salvados em backup externo, o mesmo ocorrendo com documentos e relatórios referentes ao
fechamento anual a partir de 2015."

Verificamos que o recolhimento do PASEP pelo LEMEPREV toma como base todas as
receitas previdenciárias, inclusive os rendimentos sobre aplicações financeiras, sendo tal

despesa custeada com recursos da taxa de administração. Porém, existem dúvidas quanto as

receitas que compõem a base de cálculo para apuração do recolhimento PASEP e o respectivo
custeio.

Em pesquisa encontramos divergentes posicionamentos quanto ao recolhimento de
PASEP pelos RPPSs.

Conforme normativas da Secretaria do Tesouro Nacional, os rendimentos das
aplicações financeiras originárias do Fundo Previdenciário, somente serão registrados

contabilmente como receita arrecadada, quando do resgate integral da aplicação. Caso haja

resgate de investimento com rendimento positivo, gera receita formadora da base de cálculo para

apuração do PASEP custeado com a Taxa de Administração. Assim, tal recolhimento tributário

(PASEP) certamente inviabilizará a gestão do próprio RPPS, visto que a Taxa de Administração,

limitada à legislação, poderá não ser suficiente para cobertura do PASEP.

A tendência de crescimento da receita realizada com as contribuições e seus

rendimentos financeiros, teremos que a despesa PASEP estará aumentando, sendo que em

determinado momento representará tanto na despesa administrativa do RPPS que não haverá

recursos suficientes para custear os reais compromissos administrativos, visto que o aumento

de arrecadação de receita irá aumentar a base de cálculo para recolhimento do PASEP.

Encontra-se em elaboração, minuta de Instrução de Procedimentos Contábeis -IPC 09,

Secretaria do Tesouro Nacional-STN, que em seu item 16, b, faz referência aos rendimentos
positivos, prevendo algumas premissas, das qual destacamos: b) quanto aos aspectos
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tributários, dada a diversidade de entendimentos, não entra no mérito da base de cálculo nem
no momento de incidência de tributos, em particular do PASEP.
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A ANIPEM - Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e

Municipais e a APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos
Municípios no livro Aspectos Relevantes dos RPPS - Edição 10 - 2016 - páginas 190 a 2013,

sobre a inconstitucionalidade do PIS/PASEP sobre as receitas previdenciárias das autarquias
gestoras do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

Em consulta ao Ministério da Previdência, sugeriram que fosse questionada a Receita

Federal quanto a base de cálculo para aplicação da alíquota PASEP.

RECOMENDAÇÃO: Proceder consulta à Receita Federal, questionando quanto as

receitas formadoras da base de cálculo para aplicação da alíquota para recolhimento do PASEP,
justificando as publicações citadas acima.

Continuidade de apuração do PASEP, assim como tem sido feito até a conclusão da
consulta à Receita Federal.

JUSTIFICATIVA: O recolhimento hoje atende à letra da lei, não havendo fundamento para

alterar o modo de recolhimento até que haja manifestação da Receita, pois tal conduta pode

ocasionar problemas junto à Receita Federal. Assim, a manutenção do recolhimento é o mais

prudente. Ademais, considerando que o entendimento deste Controle é pelo não recolhimento

do tributo PASEP, tendo em vista a vinculação exclusiva das receitas previdenciárias ao
benefício previdenciário e, caso seja acatado tal entendimento pela Receita Federal, pode haver

restituição de valores a serem revertidos para a Taxa de Administração.

o CRP - Certificação de Regularidade Previdenciária está vigente até 1°/11/2016.

8. CRITÉRIOS ADOTADOS PARA MANTERATUALlZADOS OS DADOS
~.. . ,,_ .,.,_~ .........._...,-------._..-
M.165 da L.e.62312011e ~eto nO6.614/2015

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.

"RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Considerando a consistência do banco de dados dos

segurados LEMEPREV, recomendamos estudos de viabilidade para realização de
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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."

ATENDIMENTO: A Diretoria Executiva recebeu propostas para o serviço em questão e
atualmente encontra-se em trâmite de habilitação da empresa para contratação.

9. PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA
&f:~" " ,,' , ','
itVt;1~; §uniCQ l.C.623/201~J!i .~. __ ........ _ _...

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.

Verificamos que parte da contribuição competência Agosto/2016, montante de

R$486.695,94,encontra-se vencida desde 20/09/2016, para qual foram encaminhados osOfícios
nOs.432e 433 ao Prefeito e ao Secretário da Fazenda, respectivamente.
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10. AVALIAÇÕES ATUARIAIS

~.90 a 95 da L.O.623/2011

A avaliação atuarial base dezembro/2015, foi elaborada pela Empresa ETAA-Escritório
Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda, resultou em altquotas contributivas do custo normal em

11% para os servidores e 16,13% para os entes patronais, ou seja, não houve efetivamente
alteração do custo normal previdenciário.

Para o Plano de Amortização do Déficit Previdenciário para 2016, considerou-se o

previsto na Lei Complementar nO699/2015, alterada pela Lei Complementar nO708, de

02/10/2015, com déficit atualizado de R$108.551.144,08, a ser amortizado em 29 anos, em
Aportes Mensais Periódicos, premissa adotada para o custeio especial.

A referida avaliação apresentou superávit técnico de R$50.473.199,57, resultado da

soma do ativo real ajustado de R$139.264.180,53 e Aportes de R$108.551.144,08, subtraído o
valor da provisão matemática de R$197.342.125,04.

O Ministério da Previdência Social apontou como regular as informações sobre a
Avaliação Atuarial Base Dezembro/2015 do LEMEPREV.

"RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: 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 n°

281 e 282/2016, encaminhados ao Executivo e Legislativo, respectivamente."
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11. OBSERVÂNCIA DODISPOSTONAS RESOLUÇÕESCMN N°3922/10 e 4392/14

As movimentações das aplicações financeiras, no período, ocorreram de acordo com a

Resolução CMN nO3922/10 e 4392/2014 e política de investimentos.

Foram publicados no sitehttp://www.lemeprev.sp.gov.br/: Atas mensais do Comitê de

Investimentos, APRs-Relatórios de Aplicações e Resgates de Investimentos, Credenciamentos

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 11,81% frente a meta atuarial
(IPCA+6%) de 9,60%.

Através das Atas das reuniões extraordinárias22 e 23, de 09 e 12de setembro p.p., foram

aprovados os formulários, documentos e atestado de credenciamento das instituiçõesfinanceiras

que tenham interesse em receber aplicações de recursos LEMEPREV, nos moldes das Portarias

MPS nOs519/11 e 300/15.

12. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO----.........., ...
.10 e 11 da L.C.623J2011,Art.go da L.C.629/2011 e Art.15, da Portaria MPS nO

!lO2l2008

(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

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.
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Foi empenhado e pago um empenho nO 261/2016 (Processo 0002179-

06.2012.8.26.0318/01 -Requerente: Rick Hamilton Pires - R$412,27) na rubrica orçamentária

3.92.53.1-3.3.9047 - sentenças judiciais - taxa de 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 aguarda recolhimento.

O processo de desapropriação judicial, Processo TJSP nO1004909-65.2015.8.26.0318,

foi extinto e o valor levantado de R$358.820,22 devidamente contabilizado, conforme balancete

da receita Agosto/2016 e aplicado no Fundo Caixa FI BrasilIRF-M 1TP RFTX.Adm.conta 7.530,
retornando valor atualizado para conta da Taxa de Administração.

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

M.40~cja CF.'Art.3° dª Lei 10.887/20~, Lei.Federal~no9.796/99e Art.go da LeI
,."...... . ./1l ...~. :<. ... o

'FederarnO 9.717/1998

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.

Conforme cronograma do Plano de Ações, aguardamos a execução do cronograma -
etapa inicial prevista para 31/10/2016.

(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP:136 J.Q-108 - Leme/SP

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

........
'"c:
'õo-re
O
I

<.O...........
~
t;
QJ

E
:§
'"::>
Cf
0'
N
I
o
E
~
E
QJ

~c:

11c;~8

14. CONCESSÃO BENEFíCIOS PREVIDENCIÁRIOS- APOSENTADORIA

Foram concedidos 21 benefícios no período.

Por amostragem foram analisados os seguintes processos:

SILVANA BAPTISTA GROSSKLAUSS

O processo atende à exigência de formalização contida no manual básico de previdência do
TCE-SP 2012.

cincoanos
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CHARLES JACKIE PIRES

O processo atende à exigência de formalização contida no manual básico de previdência do
TCE-SP 2012.

ZULAMARA DE FATIMA LEME

O processo atende à exigência de formalização contida no manual básico de previdência do
TCE-SP 2012.

ANTONIO LUIZ VIGATTO

O processo atende à exigência de formalização contida no manual básico de previdência do
TCE-SP 2012.

14. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Foi instaurado um processo administrativo no período. O processo administrativo 01/2016

foi instaurado para analisar benefício previdenciário de aposentadoria. Teve seu prazo

prorrogado, encontra-se em fase recursal.

16. LICITAÇÕES

No período examinado foram realizados três procedimentos licitatórios. Os Editais de
,

pregão 01/2016 e 02/16 para serviços de perícia e para aquisição de veículo, os mesmos foram
considerados DESERTOS.

O Edital 03/2016 - ata de registro de preços - culminou na contratação de empresa para

serviços de perícia médica. Pode ser observada a boa ordem da documentação relativa ao feito.
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17.CONTRATOS

CONTRATO 06/2016: ETAA - Escritório Técnico de Assessoria Atuarial Ltda - prestação

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

(19) 357~-7521
RuaJoaquimde Góes,665 - Centro
CEP:136W-108 - Leme/SP

CNPJ:11.639,339(0001-59
contato@lemeprev:sp.gov,br
www.lemeprev.sp;~ov.br
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CONTRATOS PERíCIA MÉDICA - decorrentes da ata de registro de preços realizada

pelo Edital 03/2016.

18.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Manteve-se o valor de fluxo, com impacto e acréscimos relativos aos requerimentos

aprovados. Houve bloqueio recebimento do estoque RI, em virtude de problemas de CND/CPD

do CNPJ da Prefeitura de Leme.

19.TRANSPARÊNCIA

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

encontram publicados:

- Extrato contratos e aditamentos

- Atos e termos licitações

- Portarias e resoluções

- Balanços/balancetes/orçamento

- Prestação de Contas

- Política Anual de Investimentos

- Atas comitê investimentos

- Dernonstratívo de concentração de PU APR' s '

- Portal tia transparência

20. DENÚNCIAS 1REPRESENTAÇÕES 1EXPEDIENTES
m...
ro
c:
ão
'ro
O
I

'".......
l!:!
1;;

'"E
:§
ro

à
o,
N
I
o
Es
.E
'"g
c:ou

Não ch190uao nosso fonhecimento a existência de Denúncias ou Representações contra

a Autarquia. I '

Leme, 23 de setembro de 2016.
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(JANINE DE'UMA FREITAS SANT NA
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CRISTIANE HABERMANN
CONTADORA

CRC N° SP - 287519/0-0

~
Gestor de RecuflOl

RPPS do Municlpio de Leme
LIMEPREV

H~~~~{\
Coordenadora da Divisão de
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