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CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO 3° BIMESTRE/2017

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 ORCAMENT ÁRIA

Foi verificado não haver Decretos, portanto, não houve alterações orçamentárias no

período.

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.

Por amostragem, foram analisadas as conciliações bancárias de maio da conta

Manutenção Lemeprev e conta Inativos Plano Previdenciário, comparando-as com o relatório

de pagamentos.

Foi debitado em 22/05/17 da conta Manutenção Lemeprev o valor de R$193,00 que

corresponde ao pagamento feito em 22/05/17 do empenho 023/004 - Varitus Brasil Eirelli;

debitado em 12/05/17 da conta movimento o valor de R$93,71 de pagamento do empenho

112/001 - Bookpartners Brasil Editora e Distr.; debitado o valor de R$278.970,56 em

31/05/17, correspondente ao empenho 153/001 - Folha Pagamentos Inativos e Pensionistas;

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.
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Os termos de responsabilidade encontram-se atualizados e disponíveis para consulta.

2. RESTOS A PAGAR E DESPESAS DE PESSOAL

Art. 42 da LCM 10112000

O montante inscrito em restos a pagar no exercício de 2016 foi devidamente

observado quando da programação financeira, havendo suficientes recursos previstos para sua

liquidação neste exercício.

Art. 54 da LCM 10112000

Quanto aos limites para realização 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 de maio e junho/2017.

Na competência maio, o quadro de pessoal ativo desta Autarquia encontrava-se

composto por 14 servidores de provimento efetivo e O1 servidor comissionado, totalizando 15

funcionários. 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 355, sendo 285 inativos e 70 pensionistas e os aposentados e pensionistas constantes

do Plano Atuarial Previdenciário, ou seja, as aposentadorias e as pensões concedidas a partir

de 2015 totalizam 144, sendo 115 inativos e 29 pensionistas.

'unho/2017, os aposentados e pensionistas constantes do Plano

pensões concedidas a partir de 2015 totalizam 153, sendo 122 inativos e 31 pensionistas. Não

houve alteração no quadro de servidores ativos.

No total, foram concedidos 14 benefícios de aposentadoria e 03 pensões por morte de

servidores inativos.

Os pagamentos da folha de pagamentos de maio e junho 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 IOdo mês vencido.
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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

real izado regularmente e tempestivamente.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Autuar o processo de Progressão Funcional.

JUSTIFICA TIVA: Formalização e instrução adequadas do processo.

ATENDIMENTO.

3. ALIENAÇÃO DE ATIVOS E DESTINAÇÃO DE ATIVOS

Artigo 44 da LCM 10112000

Não foi registrada nenhuma movimentação sobre alienação de ativos.

4. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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 contribuições previdenciárias patronais foram recolhidas tempestivamente pelos

órgãos patronais em conformidade com a legislação vigente.

4.3 APORTE MENSAL: Recolhido tempestivamente.

5. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTOS

Art. 5° da Portaria MPS 402/2008 e Art. 36 da Orientação Normativa n° 02/2009

Parcelamento oriundo de dívida da Prefeitura para o RPPS foi

tempestivamente, conforme previsto em lei e termo de parcelamento.
(19) 3573-7521 CNPJ:11.639.339/0001-59
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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 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 bimestralmente ao

Ministério da Previdência Social através do sistema CADPREV.

Verificamos que os arquivos foram encaminhados ao sistema AUDESP com

regularidade e tempestividade.

Foi publicado no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, a Solução

de Consulta n° 278/2017 - Cosip, que apresenta o posicionamento da SRFB sobre

questionamentos dos entes acerca da base de cálculo do PIS/PASEP, dentre os quais se

destaca o Artigo 34, abaixo transcrito:

"A contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas, bem como

a contribuição patronal, devem compor a base de cálculo da

Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais

devida pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Suas

demais receitas devem ser inseridas ou não na base de cálculo da exação

de acordo com o inciso III do art. r da Lei n° 9.715, de 1998 e o

disposto nessa Solução de Consulta. " (Grifo nosso).

A Diretoria Administrativa e Financeira expediu decisão administrativa no sentido da

manutenção dos procedimentos já realizados no Instituto.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Expedição de decisão administrativa pela

Diretoria Executiva sobre a continuidade ou não do recolhimento do tributo PASEP.

JUSTIFICAVA: formalização e instrução adequadas de procedimentos.
(19) 3573-7521 CNPJ:11.639.339/0001-59
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ATENDIMENTO.

8. CRITÉRIOS PARA MANTER OS DADOSADOTADOS

ATUALIZADOS

Artigo 165 da LCM 623/2011 e Decreto n° 6.818/2016

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 Progetec - da empresa FourInfo, e nos moldes para conversão

SIPREV.

Os dados cadastrais contidos nos relatórios completos de 04 (quatro) servidores que

realizaram o recenseamento previdenciário no mês de maio (mês de aniversário), escolhidos

de forma aleatória, foram confrontados com os dados dos documentos digitalizados, tendo

sido observado que todas as informações confrontadas eram idênticas.

9. PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA

Artigol04, § único LCM 623/2011

O RPPS utiliza diversos expedientes para identificação e cobrança de contribuições

devidas, dos quais observamos:

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

pagamento e composição de verbas remuneratórias e/ou documentação emitida pelo setor de

pessoal competente;

• Planilhas de acompanhamento dos valores devidos e repassados por órgão,

bem como apuração de eventuais saldos em aberto;

• Conciliação da conta bancária para identificação dos repasses ocorridos em

confronto com a documentação e guias de recolhimento previdenciário;

• Realização de cobrança de contribuições devidas, mediante envio de ofícios e

contatos telefônicos.

Verificamos que as contribuições previdenciárias e aportes estão quitados até o

momento.

(19) 3573-7521
RuaJoaquim de Góes, 665 - Centro
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10. AVALIAÇÕES ATUARIAIS

Artigos 90 a 95 da Lei Complementar Municipal 623/2011

Foi firmado o contrato n.? OS/2017 com a empresa VPA Consultoria Atuarial - EPP

em 08/03/2017 para a realização da Avaliação Atuarial com base posicionada em 31/12/2016.

11. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES CMN N° 3922/10

e 4392/14

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

a Resolução CMN n? 3922110 e 4392/2014 e política de investimentos.

Foram publicados no site http://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

Anual de Investimentos.

Os dados sobre investimentos são informados, bimestralmente, ao Ministério da

Previdência Social através de Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

(DATR), verificando sua regularidade no site daquele órgão.

O Patrimônio em Investimentos LEMEPREV fechou o 1° semestre com saldo de

R$198.854.309,25. O desempenho da carteira foi de 5,74% frente à meta atuarial acumulada

no ano de 4,11%.

12. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Artigos 10 e 11 da LCM 623/2011, Art.9° da LCM 629/2011 e Art.15, da

Portaria MPS n° 402/2008

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

remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS.

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.

Foi deliberada pelo Conselho de Administração conforme registro nas Atas n.os 83 e

84 das Reuniões Ordinárias.

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

CEP13610-108 - Leme/SP
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13. SIPREV - Sistema Previdenciário de Gestão de Regimes Próprios de

Previdência Social

Artigo 3° da Lei 10.887/2004e Lei Federal n° 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-RPPS

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

de Previdência, criação de senhas de acesso, inserção de vínculos entre cargos, carreiras,

órgãos, atos legais.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: apresentar novo cronograma do Plano de Ações e

iniciar as providências para implantação do SIPREV.

NÃO ATENDIMENTO.

14. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Foram concedidos 17 benefícios no período, tendo sido objeto de análise os abaixo

relacionados, por amostragem:

Processos: 27/2017,34/2017,35/2017,38/2017,

Tipo: Integral por Tempo de Contribuição.

Restou comprovado o direito ao benefício requerido.

O cadastro encontra-se atualizado.

Verificou-se que o Ato Concessório foi publicado, contém o valor do benefício e

consta a Ficha Financeira do primeiro pagamento, contendo o valor do benefício concedido.

Encontra-se autuado.

Foi observada qualidade satisfatória dos documentos do processo e o valor dos

proventos nos atos concessórios.

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

previdência do TCE-SP 2016.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: Não há.

Processo n° 40/2017

Tipo: Integral por Tempo de Contribuição.

Restou comprovado o direito ao benefício requerido.

O cadastro encontra-se atualizado. Foi observado que o tempo de contribuição Q
(19) 3573-7521 CNPJ:11.639.339/0001-59 ~

RuaJoaquimdeGóes,665 - Centro contato@lemeprev.sp.gov.br
CEP13610-108 - Leme/SP www.lemeprev.sp.gov.br

<t
M
Q)
"O
r-,
roc:
"õõ-rea.
~
M
'<,

~
1;;
Q)

E
i:i5
0'

'"I
o
E~
E
Q)

~c:ou



lemeprev
conte conosco!

cadastrado no sistema diverge em poucos meses do tempo de contribuição aproveitado no

processo e que os salários de contribuição do ano de 2003 não estão cadastrados.

Verificou-se que o Ato Concessório foi publicado, contém o valor do benefício e

consta a Ficha Financeira do primeiro pagamento, contendo o valor do benefício concedido.

Encontra-se autuado.

Foi observada qualidade satisfatória dos documentos do processo, com exceção das

folhas 31 e 32. Consta o valor dos proventos nos atos concessórios.

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

previdência do TCE-SP 2016.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: providenciar para que os dados cadastrais e do

processo sejam equivalentes.

JUSTIFICA TIVA: controle adequado das informações cadastrais que podem ser

utilizadas para cálculo atuarial ou Comprev.

Nas Portarias analisadas há o valor dos proventos. Entretanto, não foi observada a

indicação da natureza do benefício (invalidez, voluntária ou compulsória).

A Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo órgão em que o servidor estava

vinculado, averbando o tempo para fins de aposentadoria, não contém a assinatura da

autoridade competente.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Formular os próximos Atos Concessórios

explicitando a natureza da aposentadoria e o valor dos proventos. Providenciar para que a

Certidão expedida pelo órgão em que o servidor estava vinculado contenha a assinatura da

autoridade competente.

JUSTIFICATIVA: Manual Básico de Previdência de 2016 do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo, que trata da Formalização dos Processos de Aposentadoria e orienta a

documentação mínima nos processos de aposentadoria e pensão.

ATENDIMENTO PARCIAL.

15. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Processo 0.° 04/2016: Gilda Donadelli Casaroto - Análise Aposentadoria Especial de

Professor. Utilização tempo no cargo de Monitor Ensino Supletivo.
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Situação atual: Aguarda parecer externo - Consulta enviada pela Diretora

Administrativa à APEPREM.

Processo n." 02/2017: Processo aberto em Junho de 2017 para apuração de

irregularidades na execução dos serviços de perícia/junta médica.

Situação atual: Decisão Proferida em 03/07/2017 enviada à empresa. Aguarda

transcurso prazo recursal.

16. PROCESSOS DE LICITAÇÕES E PROCESSOS DE DISPENSA DE

LICITAÇÃO

Foram abertos 02 (dois) procedimentos licitatórios, ambas as modalidades pregão

presencial:

Processo Licitatório n." 0112017 - Edital de Pregão Presencial. Data: 17/05/17.

Contratação de empresa para realização de concurso público para preenchimento de vagas do

quadro de servidores do Lemeprev; Situação: cancelado em 21/06/2017 devido à alteração no

conteúdo do edital;

Processo Licitatório n.o 02/2017 - Edital de Pregão Presencial. Data: 19/05/2017.

Aquisição de licenças de uso de softwares para Gestão Previdenciária do Lemeprev. Situação:

Homologado em 12/07/2017, com adjudicação do objeto à empresa Four Info.

Houve 24 processos de dispensa de licitação. Por amostragem, foram analisados os

seguintes:

Processo n° 56/2017 - Material para instalação de internet/telefone com fio

Contratada: Teleleme Telecomunicações e Informática Ltda - ME

Foi observada a boa ordem do processo, não havendo parecer jurídico.

Processo n° 57/2017 - Fonte C3 Tech 200w OS-200v2 ATX Bivolt e HD 500 GB

Contratada: Teleleme Telecomunicações e Informática Ltda - ME

Foi observada a boa ordem do processo, não havendo parecer jurídico.

Processo n° 58/2017 - Higienização em Ar Condicionado e Cortina de Ar

Contratada: Diego Roberto Donatti - Climatização Donatti

Foi observada a boa ordem do processo e a existência de parecer jurídico.
(19) 3573-7521 CNPJ: 11.639.339/0001-59
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RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: providenciar parecer jurídico para os próximos

processos de dispensa de licitação.

JUSTIFICATIVA: Inciso VI do Artigo 38 da Lei 8.666/93 na seção que trata Do

Procedimento e Julgamento, explicita que serão juntados oportunamente no procedimento da

licitação pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou

inexigibilidade.

ATENDIMENTO PARCIAL.

17. CONTRATOS

Contrato n." OS/2017 - VPA CONSULTORIA ATUARlAL LTDA - EPP.

Prestação de serviços para elaboração de Avaliação Atuarial para o cálculo sistêrnico de

custos e reservas matemáticas (ativos, inativos e pensionistas) necessários para a manutenção

dos benefícios sob a responsabilidade do sistema, de modo a garantir o equilíbrio financeiro e

atuarial. Valor: R$ 3.500,00. Data da assinatura: 08/03/2017. De acordo com o contrato, os

serviços serão executados em 60 dias, contados da data de entrega das informações cadastrais,

depois de devidamente conferidas com as disposições do layout.

A avaliação foi entregue via digital (e-mail) em 16/06/2017, conforme informação

passada pelo Setor de Contabilidade.

A Diretoria de Previdência informou que a entrega das informações cadastrais à

empresa VPA ocorreu em 17/04/2017, não tendo encaminhado a documentação

comprobatória solicitada.

A empresa VPA apresentou a avaliação atuarial à Diretoria Executiva e ao Conselho

Administrativo durante a 213 reunião extraordinária de 28/06/2017 na sede do Lemeprev, a

qual foi encaminhada via email pela empresa à Diretoria, a qual encaminhou aos

Conselheiros.

Foi observada, na sétima página da avaliação atuarial, a data de recebimento das

informações cadastrais pela VPA em 02/03/2017, divergindo da informação passada pela

Diretoria de Previdência.

Até o momento, a Cláusula 33 do Contrato que trata da entrega da Avaliação Atuarial

para a Contratante não foi cumprida pela Contratada, encontrando-se suspensa a liquidação da

NF-e n° 934, datada de 21/06/17, conforme ofício de 13/07/17 da Diretoria Administrativa

enviado à Diretoria Previdenciária.

(19) 3573-7521
RuaJoaquim de Góes, 665 - Centro
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A Diretoria Administrativa também enviou o Ofício 310, de 17/07/17, à Contratada,

pelo qual solicita o envio da via original da avaliação atuarial, mencionando que o não

atendimento poderá ser tratado como descumprimento contratual e aplicadas as sanções da

Lei 8.666/90.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: encaminhar documentação comprobatória da data

da entrega das informações cadastrais, depois de devidamente conferidas com as disposições

de layout.

JUSTIFICATIVA: Cláusula Quarta do Contrato n.? OS/2017 que diz que os serviços

deverão ser executados em 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da entrega das

informações cadastrais, depois de devidamente conferidas com as disposições de layout; e Lei

Federal n." 12.527/2011, Inciso VI do Artigo 7° e Inciso I do Artigo 32.

ATENDIMENTO PARCIAL.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: aguardar o prazo de 15 dias para atendimento ao

Ofício 310/] 7. Após, em caso de não atendimento, recomendamos a abertura de processo

administrativo para apuração da data de entrega das informações cadastrais e,

consequentemente, do cumprimento/descumprimento das Cláusulas Contratuais Terceira e

Quarta, que tratam da entrega do serviço e do prazo, respectivamente.

JUSTIFICATIVA: Cláusula Quarta e Cláusula Terceira do Contrato n.? 05 que

tratam da entrega do serviço na sede do Lemeprev ou via correio e do prazo. Lei Federal

8.666/90.

Contrato n." 09/2016 - VRR ASSESSORIA E SERVIÇOS INFORMATIZADOS

LTOA. Prestação de serviços de implantação e disponibilização do uso do sistema de

recenseamento eletrônico on-line de servidores - R$7.989,60 - data da assinatura: 05/10/20 16

- prazo: 12 (doze) meses; com início em 05/10/2016 e término em 04/10/2017; Foi observada

a boa ordem da documentação.

O pagamento encontra-se suspenso até que o serviço seja concluído na íntegra,

conforme decisão da diretoria e em atendimento ao disposto no Contrato.

Foi solicitado e apresentado cronograma pela empresa contratada, o qual apresenta

término da implantação e ajustes em 30/06/17.

Foi informado pela empresa VRR que foram feitas "as últimas entregas até ~

30.06.2017 da 4°fase do projeto de recenseamento" ... e que "...0 próximo passo será o de__!!l'
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suporte e acompanhamento, faltando ajustes de importação e exportação de dados que já

estamos afinando com a FOURlNFO (Sr. Marlon) através do senhor Guilherme Comin da

Lemeprev (Estamos pronto para iniciar)." A empresa também solicita "...a autorização de

enviar as notas fiscais de cobrança até operíodo entregue". (grifo nosso).

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Aguardar execução do contrato.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: Aguardar execução do contrato, ou seja, até que os

ajustes de importação e exportação dos dados cadastrais estejam concluídos, os quais estão

sendo afinados com o Sr. Marlon da empresa FourInfo por meio do Coordenador Guilherme

Comin Boller do Lemeprev.

Aditamento - Contrato de Serviços de Backup em Nuvem - Empresa: Varitus Brasil

Eireli - assinado em 02/05/17; por 12 meses.

Aditamento - Contrato de Concessão de Licença de Uso de Softwares - Empresa:

Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - assinado em 09/05/17 - por 02 meses, a partir

de 16/05/17.

Aditamento - Contrato de prestação de serviços de consultoria financeira para a

carteira de ativos do Lemeprev - Risk Office S. A.. Assinado em 02/06/2017. Prorroga por 12

meses, iniciando em 03/06/2017;

Aditamento - Contrato de locação de imóvel - Orlando Carlos Nunes. Atual

localização do Lemeprev. Prorroga por 12 meses a partir de 05/07/2017. Assinado em

21/06/2017.

18. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Na competência maio/2017, 01 requerimento do RI foi enviado gerando valor a

pagar de R$36.818,49. O valor de pagamento do fluxo da compensação foi de R$3.813,41,

totalizando o saldo a pagar R$40.631 ,90. O valor do fluxo a receber foi de R$36.661,47,

restando o saldo a pagar por GPS de R$3.970,43. Também foi observada a proporcionalidade

de 100% dos requerimentos analisados entre RO x RI.

Na competência junho/2017, o relatório do saldo da compensação foi de

R$32.212, 15 a receber. Referente ao valor a pagar de R$3.970,43 da compensação do mês de

maio/I 7, foi observado o pagamento por GPS no valor total sem atualizações por atraso, alé:?
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de ter sido informado pela Coordenação da Contabilidade procedimento administrativo para
que sejam evitadas atualizações.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Formular procedimento administrativo a fim de

efetuar o pagamento de forma que não incida atualizações por atraso.

JUSTIFICATIVA: Eficiência e boa gestão pública.

ATENDIMENTO.

19. Transparência

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

• Extrato de Contratos e Aditamentos;

• Atos e Termos de Licitações;

• Portarias, Decretos e Resoluções:

o As Portarias foram publicadas na Imprensa Oficial do Município de

Leme.

o Não houve Decretos e Resoluções no período;

• Balanços/Balancetes/Orçamento;

Foi observado que não se encontram publicados no portal da

transparência: os balancetes da despesa, receita e extra-orçamentário, a

execução orçamentária e os Demonstrativos das Receitas e Despesas.

• Prestação de Contas;

• Política Anual de Investimentos;

• Atas do Comitê de Investimentos;
Foi observado que não se encontram publicadas no portal da

transparência: Ata do Comitê de Investimentos de junho/17.

• Demonstrativo de Concentração de PLlAPR's;

• Portal da Transparência.

RECOMENDAÇÃO: providenciar as publicações dentro de prazo razoável, de forma a

assegurar a transparência e o acesso às informações exigidas dos órgãos públicos.
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20. DENÚNCIASIREPRESENTAÇÕESIEXPEDIENTES

Não chegou ao nosso conhecimento a existência de Denúncias ou Representações

contra a Autarquia.

Leme, 27 de julho de 2017.
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