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CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO 3° 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 n.OS6771 de 24/10/2016,6777 de 04/11/2016,6780 de 17/11/2016, 6792 de
07/12/2016 e 6793 de 07/12/2016.

Através do Decreto n.?6.771/2016 foi suplementada em R$2.000,00 a dotação de

passagens e despesas com locomoção por motivo de viagem da Diretoria Executiva à Vitória
no Espírito Santo para o recebimento do prêmio Boas Práticas de Gestão Previdenciária.

Através do Decreto 6777/2016 foi suplementada em R$ 3.000,00 a dotação de Adiantamentos

- Serviços pj de despesas com adiantamentos. Através do Decreto 6780/2016 foram

suplementadas em R$ 5.000,00 e em R$ 15.000,00 a dotação Obrigações Patronais - INSS

devido à admissão da Secretária-Geral do Lemeprev e a dotação 339036 por não haver

dotação suficiente para as despesas com serviços de terceiros pessoa física. Através do

Decreto 6792/2016 foi suplementada em R$ 150.000,00 a dotação Aposentadorias e

Reformas do plano financeiro por não haver dotação suficiente para o pagamento da folha de

Dezembro/2016 e através do Decreto 6793/2016 foi suplementada em R$ 150.000,00 a

dotaçãoAposentadorias e Reformas do plano previdenciário por não haver dotação suficiente

para o pagamento da folha de Dezembro/2016. Todas as suplementações foram feitas por

anulação parcial, conforme previsto no Artigo 43 §1°, Inciso III, da Lei Federal 4.320/64.

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

RECOMENDAÇÃOANTERIOR: Caso tenha continuidade o contrato com a Irmandade

Santa Casa de Misericórdia para serviços médicos e hospitalares aos servidores ativos
Lemeprev, observar a correta classificação orçamentária (3.3.50.39.00).
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ATENDIMENTO: Firmado Termo aditivo substituindo a Irmandade Santa Casa de

Misericórdia de Leme, entidade sem fins lucrativos, pela empresa São Francisco Sistemas de
Saúde Sociedade Empresária Ltda, empenhado na rubrica 3.3.90.39.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: Publicação de extrato do 3° Termo Aditivo ao Contrato

de Prestação de Serviços de Assistência Médica de natureza clínica, hospitalar e obstetrícia

n.?02/2014, firmado com São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.

JUSTIFICATIVA: Atender procedimentos de transparência da informação.

1.2 FINANCEIRA

Na execução financeira verificamos que os ingressos de recursos orçamentários,

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

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

1.3 PATRIMONIAL

A escrituração patrimonial é autônoma e os registros atendem as legislações e
portarias da Secretaria do Tesouro Nacional-STN.

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 sala.

2. RESTOS A PAGAR E DESPESASDE PESSOAL

Art.42 da L.C.1 0112000
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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 no valor de R$58.770,16
até março/2016.

Restou, no exercício de 2016, o valor de R$1.644,00 da conta extra orçamentária

consignado Itaú a ser pago no exercício de 2017, para o qual havia disponibilidade financeira.
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Art.54 da l.G;~01/2000

Quanto aos limites para realização de despesas totais de pessoal, o Município de

Leme acompanha os valores por meio de relatório quadrimestral de gestão fiscal.

O quadro de pessoal ativo desta Autarquia, até dezembro de 2016, foi composto por

13 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)

totalizaram 360, sendo 289 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 PlanoAtuarial Previdenciário, ou seja,

os inativos a partir de 2015 totalizam 115, sendo 92 inativos e 23 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 ao AUDESP do Tribunal de Contas do Estado foi realizado

regularmente e tempestivamente.

3. ALIENAÇÃO DE ATIVOS E DESTINAÇÃO DE ATIVOS

Art.44 da LC.101/2000

Não foi registrada nenhuma movimentação sobre alienação de ativos.
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4. CONTRIBUiÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

M. 97,'98,>99e 104 da L.O.623/2011.eLC.699 e 708/2015

4.1 DOS SERVIDORES

As contribuições previdenciárias dos servidores foram recolhidas pelos órgãos
patronais em conformidade com a legislação vigente.
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4.2 PATRONAIS

As contribuições previdenciárias patronais foram recolhidas tempestivamente pelos

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

Setembro/2016, valor de R$657.881,57, a qual foi recolhida com atraso dias 28/10/2016 e

23/12/2016, gerando atualização no valor de R$196,75, recolhida em 30/11/2016 e de

R$56.653,61, recolhida em 29/12/2016. Parte da contribuição competência Outubro/2016,

montante de R$610.414,93, a qual foi recolhida com atraso dia 12/12/2016, gerando

atualização no valor de R$26.943,01, recolhida em 29/12/2016.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Oficiar ao Executivo quanto a vigência do

Certificado de Regularidade Previdenciária e seus reflexos caso não providenciem ao
recolhimento da contribuição em atraso.

ATENDIMENTO: Todos os valores de 2016 foram quitados até 31/12/2016.

5. RENEGOCIAÇÃO DE DíVIDA E PARCELAMENTOS

Art.5°da Port~ria MPS 40212Ó08e Art.36 da Orientação NormathíanO0212009~ . w . .

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.

O Parcelamento I, com previsão de amortização até agosto de 2030, consta valor
atualizado em 31/12/2016 de R$8.891.819,24.

6. DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO

Não foi apurado dano ao erário no período.

7. CONFORMIDADE DOS REGISTROS CONTÁBEIS

Art.156 daLC.623t20H

A escrituração contábil da LEMEPREV é distinta, sendo seus registras contábeis,
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bem como o plano de contas, próprios.
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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.

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

às 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 quais destacamos: b) quanto aos

aspectos 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.

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
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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, foi sugerido que fosse questionada à

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

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: 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

previdenciáriasao benefício previdenciário e, caso seja acatado tal entendimento pela Receita

Federal, pode haver restituição de valores a serem revertidos para a Taxa de Administração.

ATENDIMENTO: Conforme e-CAC Centro Virtual de Atendimento da Receita
Federal, informações do dia 06/02/2017, a consulta está em trâmite sob distribuição.

O CRP - Certificação de Regularidade Previdenciária está vigente até 30/04/2017,

conforme disponibilizado no site: http://www1.previdencia.gov.br/sps/app/crp/crplista.asp.

8. CRITÉRIOS ADOTADOS PARA MANTEROS DADOSATUALlZADOS
Art,165 da L.C.623/2011 e Decreto 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

recenseamento do pessoal ativo, através de WEB APP, aplicativos móveis ou outros meios

virtuais, agilizando o processo e melhorando a acessibilidade. Quanto aos inativos,
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pensionistas e novos cadastros, o procedimento permaneceria presencial.
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JUSTIFICATIVA: alguns profissionais (médicos, professores, entre outros) reclamam

muito de se ausentarem dos postos de trabalho para realizarem anualmente o recenseamento

presencial, inclusive pela essencial idade de alguns cargos.

ATENDIMENTO: Foi firmado o contrato n.? 09/2016 de prestação de serviços de

implantação e utilização de recenseamento on line dos servidores por dispensa de licitação,

juntamente com a publicação do Decreto n.?6818, de 27/12/2016, o qual reduziu a quantidade

de documentos a serem apresentados no momento do recenseamento, agilizando o processo.

9. PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA

Art.104, §únicoLC.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 foram quitados até

31/12/2016.

10. AVALIAÇÕES ATUARIAIS

Art.90 a 95 'da LC.623/2011

A avaliação atuarial base dezembro/2015, foi elaborada pela Empresa ETAA

Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda, resultou em alíquotas contributivas do

custo normal em 11% para os servidores e 16,13% para os entes patronais, ou seja, não
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houve efetivamente alteração do custo normal previdenciário.
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Para o Plano de Amortização do Déficit Previdenciário para 2016, considerou-se o

previsto na Lei Complementar nO699/2015, 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$50A73.199,57, resultado da

soma do ativo real ajustado de R$139.264.180,53e 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 para o exercício de 2016, conforme

verifica-se no extrato de regularidade publicado no site:

http://www1.previdencia.gov.br/sps/app/crp/crplista.asp.

No exercício de 2016, a Administração anterior solicitou à Secretaria de Políticas
Públicas de Previdência Social a redução do custeio do RPPS baseando-se na avaliação

atuarial base 2015, cujo Parecer Técnico n.? 176/2016/MF/SPPS/DRPS/CGACI/ICCOAT

concluiu que havia necessidade de atendimento a parâmetros como: índice de Cobertura igual

ou superior a 1,25 por cinco anos seguidos (não atendido); a base de estudos não era

completa, pois, adotou-se a hipótese de ingresso aos 25 anos; e o RPPS deve apresentar

performance superior à meta estabelecida na política anual de investimentos dos últimos três

exercícios (não atendido).

O LEMEPREV oficiou à época ao Executivo, sugerindo de retirada do Projeto de Lei

Complementar n.? OS/2016da pauta do Legislativo e da manutenção do plano de custeio

instituído pelas legislações vigentes, até que sejam atendidas todas as condições e

parâmetros para a autorização do Ministério da Previdência, disposto no Artigo 25 da Portaria

MPS n.?403/2008, juntamente com a Nota Técnica n.?03/2015/RPSP/SPPS/MPS.

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 Leis Complementares nOs
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o atendimento prévio à legislação previdenciária em vigor, como também descrito nos Ofícios

nO281 e 282/2016, encaminhados ao Executivo e Legislativo, respectivamente.

NÃO ATENDIMENTO.

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

Em 19/10/2016, foi editado o chamado 1275511627ao Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo solicitando informações acerca do lançamento em APR dos recebimentos de

rendimentos/juros do Fundo Imobiliário e FIDCs. Ocorreu que a plataforma de investimentos

Aurora, utilizada para lançamento e envio do arquivo XML AUDESP gerava cupons e resgate

para uma mesma APR.

O suporte da plataforma Aurora informou que não concordava com a legislação

quanto às APRs serem somente para aplicação e resgate.

RECOMENDAÇÃO: Diante de tal situação, os lançamentos referentes aos

rendimentos antecipados do Fil Rio Bravo sejam feitos por APR de Resgate dos respectivos

rendimentos, uma vez que não interfere no número de quotas do fundo e, consequentemente,

seja expedida outra APR de aplicação no fundo escolhido pelo Gestor, procedendo assim,

inclusive, para os resgates dos FIDCs. Sugerimos, também, que seja utilizada outra

plataforma de investimentos que evidencie melhor a transparência dos lançamentos em APR

e em arquivo .XML para que tenha uniformidade com a contabilização.

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 de Investimentos Anual.

Verificou-se a publicação no site: http://www.lemeprev.sp.gov.br/edital-de

credenciamento/, do Edital de Credenciamento Eletrônico de Instituições Financeiras n.?

01/2017 em observância às Portarias 519/2011 e 300/2015 do Ministério da Previdência

Social e alterações posteriores.
Segundo informações prestadas pela Presidente do Comitê de Investimentos, os

Termos de Credenciamentos das Instituições estão sendo formalizados nos moldes do MPS.
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Em 16/10/2016 o Comitê de Investimentos foi renovado com a publicação da Portaria

n.? 62-A, constando os seguintes membros, para o mandato de 02 anos, todos com

Certificação CPA-10:

• Cristiane Habermann - Presidente

• Juliana Oliva Perez - Membro

• Gersiane Gomes Barbosa - Membro

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

Previdência Social através de Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

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

A empresa RiskOffice Consultoria de Investimentos realizou apresentações

trimestrais sobre o desempenho da carteira de investimentos do Lemeprev.

O Patrimônio em Investimentos LEMEPREV apresentou no período o montante de

R$176.426.263,36, correspondendo ao desempenho de 16,22% frente à meta atuarial de

12,67% (IPCA+6%).

A Política de Investimentos para 2017 foi aprovada em 24/11/2016, conforme a 18a

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração.

12. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

M.1Qe 11;;'~a [:C.623/2011, Art.9° da L.C.629/2011 e Art.15, da Portaria ~PSJ,Â~
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, 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.

Foi deliberado pelo Conselho de Administração conforme registro nas Atas n.os 77

e 19, das Reuniões Ordinária e Extraordinária, respectivamente, que a utilização da reserva

da taxa de administração para aquisição de um imóvel próprio para o Instituto de Previdência

será apreciada no próximo exercício mediante chamamento público de proprietários

interessados em oferecer seus imóveis para instalação da sede própria do Lemeprev.
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Houve, no período, o empenho n.? 373 de 19/12/2016, (Processo 3006278-

31.2013.8.26.0318/01 - Nathália Naressi - R$818,93) na rubrica orçamentária 3.1.90.91.06-

sentenças judiciais - taxa de administração, conforme consta do balancete de despesa.

Através da aplicação das Leis Ordinárias 3412 e 3444/15, o LEMEPREV requereu tal

restituição, por parte da Prefeitura e aguarda recolhimento.

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

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

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

a nível nacional, iniciou-se o processo de instalaçãodo 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.

Não foi observada a execução do cronograma de ações com etapa inicial prevista

para 31/10/2016.

Houve perda dos dados de cargos e carreiras que haviam sido subidas ao SIPREV

devido à atualização do Windows da máquina na qual se encontrava instalado o SIPREV.

RECOMENDAÇÃO: apresentar novo cronograma do Plano de Ações e iniciar as

providências para implantação do SIPREV.

14. CONCESSÃO BENEFíCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Foram concedidos 21 benefícios no período.

Por amostragem, foram analisados os seguintes processos:

ABARACI ALVES ALMEIDA DE CAMARGO

Tipo: Aposentadoria por Idade - Proporcional

Foi observado que restou comprovado o direito ao benefício requerido, o qual se

encontra previsto no Artigo 121 da Seção IV, da Lei Complementar Municipal 623/11, Artigo

40 da Constituição Federal de 1988 e EC n.?41/2003.
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o processo atende à exigência de formalização contida no manual básico de

previdência do TCE-SP 2016.

REGINA MARIA CASTRO SANTOS BALBO

Tipo: Aposentadoria Especial de Professor. Integral - calculado pela média

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

previdência do TCE-SP 2016.

Foi observado que restou comprovado o direito ao benefício requerido, o qual se
encontra previsto no Artigo 122 da Seção V, da Lei Complementar Municipal 623/11, Artigo

40 da Constituição Federal de 1988 e EC n.?41/2003.

Foi observado que a página 26 do processo n.?58/2016 não se encontra na ordem

numérica.

Foi observada a correta contagem e aproveitamento do tempo de contribuição para

a aposentadoria especial de professor. Entretanto, houve inclusão no cálculo do benefício dos

salários de contribuição constantes na Certidão de Tempo de Contribuição - página 48, do

Processo de Concessão - do empregador Ever Importadora e Exportadora Ltda - EPP,

período este que não foi aproveitado no benefício.

RECOMENDAÇÃO: Adequar o cálculo dos proventos de aposentadoria e

providenciar a correção da sequência numérica das páginas do processo.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de aposentadoria especial de professor e o período
trabalhado na empresa Ever Importadora não foi aproveitado na aposentadoria. Formalização
e instrução adequadas do processo. N...
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SERGIO LUIS CALORI

Tipo: Aposentadoria Por Invalidez -Integral - Paridade

O processo atende à exigência de formalização contida no manual básico de
previdência do TCE-SP 2016.

Foi observado que restou comprovado o direito ao benefício requerido, o qual se

encontra previsto no Artigo 108 da Seção I, da Lei Complementar Municipal 623/11, Artigo 40

da Constituição Federal de 1988, EC n.?41/2003 e EC n.?70/2012.
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MARIA JOSÉ DE JESUS

Tipo: Aposentadoria Integral - Paridade
O processo atende à exigência de formalização contida no manual básico de

previdência do TCE-SP 2016.
Foi observado que restou comprovado o direito ao benefício requerido, o qual se

encontra previsto no Artigo 134 do Capítulo III, da Lei Complementar Municipal 623/2011,

Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 e EC n.?41/2003.

Foi observado que há 03 (três) Certidões de Tempo de Contribuição constantes no

processo, sendo elas: nas páginas 22 e 23 (INSS), nas páginas 30 e 31 e nas páginas 54,55

e 56 (Prefeitura de Leme).
RECOMENDAÇÃO: Para os próximos processos, agrupar as Certidões de Tempo

de Contribuição aproveitadas no processo para manter a boa ordem do mesmo.

JUSTIFICATIVA: Tornar a consulta ao processo mais eficiente.

APARECIDO DONIZETI DI FUSCO

Tipo: Aposentadoria Invalidez Integral- calculado pela média
Foi observado que restou comprovado o direito ao benefício requerido, o qual se

encontra previsto no Artigo 108da Seção I, da Lei Complementar Municipal 623/11, Artigo 40

da Constituição Federal de 1988 e EC n.?41/2003.

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

previdência do TCE-SP 2016.

Observou-se que a numeração sequencial do processo não encontra-se correta após
a página 51.

RECOMENDAÇÃO: providenciar a correção da sequência numérica das páginas do
processo.

JUSTIFICATIVA: formalização e instrução adequadas do processo.
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GENI CIRIBELLO ZANCHETIN

Tipo: Aposentadoria Integral- Paridade - Com redutor da idade

O processo atende à exigência de formalização contida no manual básico de
previdência do TCE-SP 2016.

Foi observado que restou comprovado o direito ao benefício requerido, o qual se
encontra previsto no Artigo 135 do Capítulo III, da Lei Complementar Municipal 623/11, Artigo

~j)
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(19) 3573-7521
RuaJoaquimdeGóes,665 - Centro

CEP13610-108 - Leme/SP

CNPl11.639.339/0001-59
contato@Lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br



lemeprev
conte conosco!

40 da Constituição Federal de 1988 e EC n.?47/2005.

RECOMENDAÇÃO: Observar as atualizações do Manual Básico 2016 do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo.

15. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

No período, houve o encerramento de 02 processos administrativos e 01 encontra
se em andamento, sendo:

Processo 01: RH - SERGIO ALCIDES DIAS BACCIOTI- ANÁLISE DE BENEFíCIO
PREVIDENCIÁRIO

Situação: encerrado em novembro de 2016, com decisão pela aplicação da regra

constitucionalmente prevista ao caso e retificação da portaria para constar reajustamento nos
termos da Constituição Federal de 1988.

Processo 02 - BENEDITA INEZ BRAGA ALTOÉ - ANÁLISE APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ

Situação: em dezembro de 2016, a servidora foi notificada para apresentar quesitos

a serem respondidos pelo médico perito do Lemeprev. Encerrado em 02/02/2017, com

decisão pela manutenção do benefício de aposentadoria por invalidez.

Processo 04 - GILDA DONADELLI CASAROTO - ANÁLISE APOSENTADORIA

ESPECIAL PROFESSOR - UTILIZAÇÃOTEMPO CARGO MONITOR ENSINO SUPLETIVO

Situação: em dezembro de 2016, a defesa foi apresentada e juntada ao processo.
Julgamento convertido em diligência para oficiar secretárias e solicitar informações sobre o

caso.

16. PROCESSOS DE LICITAÇÕES

17.CONTRATOS
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Não foram realizados procedimentos licitatórios no período examinado.

VRR ASSESSORIA E SERViÇOS INFORMATIZADOS LTDA- Contrato n.?09/2016

prestaçãode serviços de implantação e disponibilização do uso do sistema de recenseamento

eletrônico on-line de servidores - R$7.989,60 - data da assinatura: 05/10/2016 - prazo: 12

(doze) meses; com início em 05/10/2016 e término em 04/10/2017/' Foi observada a boa j
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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.

RECOMENDAÇÃO: Aguardar execução do contrato.

WORK MED CURSOS E TREINAMENTOS LTOA - Contrato n.? 10, decorrente da

ata de registro de preços realizada pelo Edital 003/20>de prestação de serviços periciais que

envolvam a concessão ou manutenção de benefícios previdenciários - R$24.252,62; data da

assinatura: 19/10/2016 - prazo: 01(um) mês - com início em 20/10/2016 e término em

19/11/2016. Pode ser constatada a boa ordem da documentação referente ao contrato.

Foi observado na página 01 que o contrato faz referência ao processo licitatório n.?

001/2016. Em análise observou-se ter havido engano, confundindo-se com o número da Ata

de Registro de Preços, que é n.? 001/2016. O correto seria processo licitatório n.? 003/2016.

RECOMENDAÇÃO: Recomendamos providenciar a correção do número do

processo licitatório constante na página 01 dos Contratos celebrados com a empresa Work

Med.

JUSTIFICATIVA: formalização e instrução adequadas do processo.

WORK MED CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - Contrato n.? 11 de prestação de

serviços periciais que envolvam a concessão ou manutenção de benefícios previdenciários -

R$ 8.084,20 - data da assinatura: 21/11/2016 - prazo: 01 (um) mês - com início em 21/11/2016

e término em 20/12/2016; Pode ser constatada a boa ordem da documentação referente ao

contrato. Foi observado na página 01 que o contrato faz referência ao processo licitatório n.?

001/2016. Em análise observou-se ter havido engano, confundindo-se com o número da Ata

de Registro de Preços que é n.? 001/2016. O correto seria processo licitatório n.? 003/2016.

RECOMENDAÇÃO: Recomendamos providenciar a correção do número do

processo licitatório constante na página 01 dos Contratos celebrados com a empresa

WorkMed.

JUSTIFICATIVA: formalização e instrução adequadas do processo.
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50 FULL BRAZIL LTOA ME - termo aditivo de contratação de empresa especializada

para prestar serviço de atualização e manutenção de website institucional - R$6.501 ,53 - data

da assinatura: 11/11/2016 - prazo: 12 (doze) meses.

Pode ser constatada a boa ordem da documentação referente ao termo.

VARITUS BRASIL ME - contrato n.? 12 de contratação de empresa para prestação

de serviço de gestão eletrônica de documentos e recepção de NFE/CTE - R$ 7.992,00 - data

da assinatura: 01/12/2016 - prazo: 12 (doze) meses.

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

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA -

termo aditivo do Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Médica n.? 02/2014,

realizado com a empresa São Francisco Sistemas de Saúde por motivo de alienação

compulsória total da carteira de produtos da operadora IRMANDADE DA SANTA CASA DE

MISERICÓRDIA DE LEME.

Pode ser constatada a boa ordem da documentação referente ao termo.

18.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

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

aprovados.

Devido a inconsistência no sistema Comprev (conforme informado pela funcionária

Lenira Mello da Divisão de Compensação Previdenciária de Brasília) foi gerado o saldo a

pagar de R$103,06, mensais, desde a competência novembro de 2015 até junho de 2016.

Para tanto, foi realizado Pedido de Restituição de valores de estoque RI, protocolado

em 12/12/16 na Receita Federal, totalizando R$824,48, recolhidos indevidamente, por GPS.

Atualmente, a situação do requerimento junto ao e-CAC é de formalização do

processo/dossiê, cujo tempo médio estimado é de 361 dias. J
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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

- Demonstrativo de concentração de PUAPR's

- Portal da transparência

20. DENÚNCIAS / REPRESENTAÇÕES I EXPEDIENTES

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

Leme, 06 de fevereiro de 2017.
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