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CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO 4° 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 ORÇAMENTÁRIA

Foi verificada a publicação na Imprensa oficial do município com n.? 2527 de

05/09/1 7 do Decreto n.° 6916, de 31 de agosto de 2017, que abre crédito adicional

suplementar e dá outras providências, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) por redução

parcial, referente à suplementação de verba para passagens e despesas com locomoção com a

diretoria e conselhos administrativo e fiscal do Lemeprev.

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 julho e agosto da

conta 7.252 - ex FI BRASIL RED DI LP.

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

l.3 PATRIMONIAL

A escrituração patrimonial é autônoma.

Os bens patrimoniais são constituídos somente por bens móveis, registrados

individualmente no sistema informatizado, identificados por números de registro e expedidos

termos de responsabilidade por setor.

Foi verificado não haver aquisição patrimonial.

Os termos de responsabilidade encontram-se atualizados e disponíveis para consulta.
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2. RESTOS A PAGAR E DESPESAS DE PESSOAL

Art. 42 da LCM 10112000

Art. S4 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 julho e agosto de 2017.

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

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

funcionários. Em agosto, houve a nomeação da Diretora Presidente, totalizando 16

funcionários com a admissão deste em comissão.

Consta o pagamento de jetons aos Conselheiros Fiscais e Administrativos, conforme

as Atas de Reunião Ordinária publicadas no site do Lemeprev, assinadas por todos.

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 353, sendo 283 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 155, sendo 123 inativos e 32 pensionistas. No total, houve o pagamento de

508 benefícios.

Na competência agosto/2017, os aposentados e pensionistas constantes do Plano

Atuarial Financeiro, ou seja, que são custeados pelos órgãos patronais (Prefeitura, Câmara de

Vereadores e SAECIL) totalizam 353, sendo 283 inativos e 70 pensionistas. Os aposentados e

pensionistas constantes do Plano Atuarial Previdenciário, ou seja, as aposentadorias e as

pensões concedidas a partir de 2015 totalizam 157, sendo 125 inativos e 32 pensionistas.

Houve a inclusão na folha de pagamentos de 02 benefícios de aposentadoria e

rescisão de 01 inativo por falecimento.

Observou-se desconto em folha com plano de amortização por pagamento indevido

no valor de R$1.389,57, referente ao benefício de pensão instituído por falecimento de Renato

José Gomes Caetano.
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Os pagamentos da folha de pagamentos de julho e agosto 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 10do mês vencido.

Os repasses financeiros para cobertura da folha de pagamento dos inativos e

pensionistas do Plano Financeiro foram efetuados dentro dos prazos estabelecidos no Art.163,

da LCM 623/2011.

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

recolhidos nos prazos legais.

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

realizado regularmente e tempestivamente.

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, com exceção de parte do valor

da competência agosto equivalente a R$448.944,21 que foi recolhida em 29 de setembro.

4.3 APORTE MENSAL: Recolhido tempestivamente, com exceção de parte

equivalente ao valor de R$189.429,05, referente à competência agosto, que foi recolhida em

29 de setembro.
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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 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 REGISTROS CONTÁBEIS

Artigo 156 da Lei Complementar Municipal 623/2011

A escrituração contábil da LEMEPREV é distinta sendo seus rezistros contábeis, b ,

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 encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o relatório da

gestão fiscal do período de gestão com início em 31/12/2016, Processo TC 2337/989/17, pelo

qual se concluiu pelo cumprimento do prazo na entrega dos documentos bem como pela

estrita ordem cronológica das datas de pagamentos.

8. CRITÉRIOS DADOSADOTADOS PARA MANTER OS
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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 Iffi .
(19) 3573-7521 CNPJ:11.639.339/0001-59 §~
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sistema informatizado Progetec - da empresa Fourlnfo, e nos moldes para conversão
SIPREV.

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

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

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

sido observado que as informações cadastrais confrontadas com os documentos digitalizados

eram equivalentes.

Houve a publicação do Decreto n° 6903, de 24/07/2017, na imprensa oficial n° 2517

de 29/07/2017, que trata do recenseamento dos segurados do Lemeprev de forma presencial

ou eletrônica, sendo esta aplicável aos segurados ativos somente, com efeitos a partir de

01/08/2017, revogando as disposições em contrário.

A implantação do sistema de recenseamento on line não foi concluída até o

momento, não tendo sido possível realizar a análise dos cadastros dos servidores

aniversariantes em agosto, após a vigência do Decreto n° 6903, posterior à atualização do

banco de dados.

9. PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA

Artigol04, § único LCM 623/2011

O RPPS utiliza diversos expedientes para identificação e cobrança de contribuições

devidas, dos quais observamos:

• Conciliação da conta bancária para identificação dos repasses ocorridos em

• 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;

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
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10. AVALIAÇÕES ATUARIAIS

Artigos 90 a 95 da Lei Complementar Municipal 623/2011

Não foram realizadas novas avaliações no período.

Foi observado no sistema Cadprev o envio feito em 23/08/17 de documentação à

Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. Verificou-se a intenção de rever o Plano

de Custeio deste RPPS, seguindo o preceito constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial,

exigido no caput do artigo 40 da Constituição Federal, bem como a Lei 101/2000, que trata

dos limites de gasto com pessoal.

Foi observado não haver no Instituto de Previdência atas ou registros que

demonstrem a apresentação ou deliberação do Conselho Administrativo sobre a proposta de

segregação de massa de novo plano de custeio enviado ao Cadprev e à Secretaria de
Previdência.

Observou-se, ainda, que todos os estudos necessários, como Notas Técnicas do novo

Plano Financeiro e do Previdenciário, bem como estudos de despesas com pessoal, Fluxo de

Recitas e Despesas, Projeto de Projeto de Lei de implantação do cenário escolhido (6), dentre

outros, foram encaminhados à Secretaria de Previdência.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: Recomendamos à Diretoria Executiva e Conselho de

Administração providenciar ciência da documentação enviada pelo Poder Executivo à

Secretaria de Previdência a fim de esclarecer os pontos da proposta de segregação de massa

enviada ao Cadprev e deliberação acerca da proposta por parte do Conselho de

Administração.

JUSTIFICATIVA: Artigo 14, Inciso II, da Lei Complementar Municipal 623/11 -

Compete ao Conselho de Administração do Lemeprev deliberar sobre "O conteúdo das

avaliações atuariais, visando à definição do plano de custeio que garantirá os recursos

previdenciários necessários ao financiamento do plano de benefícios previsto nesta Lei, após

discussão conjunta a ser realizada com o atuário responsável, com o Conselho Fiscal e com a

Diretoria Executiva."

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

CEP13610-108 - Leme/SP

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

www.lemeprev.sp.gov.br

~
2
c
o
u

~.



-..--_ ..
:;::op::; CD r/lUN!CiPIO DE LEI;,!!''::I

i Lii,{ fWM,. I :r"_FLS i
-#-_tL-:J

lemeprev
conte conosco!

11. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NASRESOLUÇÕES CMN N° 3922/10
e 4392/14

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

a Resolução CMN n° 3922/10 e 4392/2014 e política de investimentos,

Foram publicados no site http://www.lemeprev.sp.gov.br/: Atas mensais do Comitê

de Investimentos, APRs - Autorizações de Aplicações e Resgates de investimentos,

Credenciamentos de Instituições Financeiras, Demonstração de Concentração do PL e Política
Anual de Investimentos.

Por amostragem, as APR's 116, 119 e 120/2017 foram analisadas e confrontadas

com a conciliação bancária, tendo sido observado na APR n" 119 o resgate duplicado feito

pelo banco Caixa Econômica Federal; na APR n° 120 foi feita a reaplicação dos recursos

resgatados em duplicidade e, em 1%8/17, houve a entrada do valor de R$143,52 referentes à

correção monetária realizada pelo banco.

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

Previdência Social através de Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

(DAIR), verificando sua regularidade no site daquele órgão. Entretanto, o DAIR não pode ser

acessado no site por falha do Cadprev.

O Patrimônio em Investimentos LEMEPREV apresentou em julho o desempenho da

carteira de 8,44% frente à meta atuarial acumulada no ano de 4,89%, representando o valor

acumulado no ano de pouco mais de 15 milhões e meio de reais. Em agosto, o desempenho da

carteira foi de 9,74% frente à meta atuarial de 5,64%, representando o acumulado no ano de

R$18.081.580,55.

Em 1° de agosto foi observada a realização da reunião trimestral da empresa de

consultoria financeira Risk Office.

12. TAXADE 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.
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Os valores inicialmente obtidos das guias de recolhimento de cada órgão patronal

para base de cálculo da taxa de administração foram confrontados com certidões emitidas

pelos entes patronais e realizados os ajustes necessários.

Houve deliberação das pautas de julho e agosto por parte do Conselho de

Administração conforme registro nas Atas nOs85 e 86 das Reuniões Ordinárias.

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

Artigo 3° da Lei 10.887/2004 e 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.

Em resposta ao Ofício 355, de 18/08/17, foi informado pela Diretoria de Previdência

não haver cronograma do plano de ações e que sem a manifestação de interesse da atual

Presidente do Lemeprev a respeito, as atividades sobre o mesmo permanecerão suspensas.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: apresentar novo cronograma do Plano de Ações e

iniciar as providências para implantação do SIPREV.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: apresentar novo cronograma do Plano de Ações e

iniciar as providências para implantação do SIPREV.

NÃO ATENDIMENTO.

JUSTIFICA TIVA: Integração do Siprev com o E-Social, gratuidade, código aberto,

retomo de informações de óbitos, transparência dos dados, vínculos no RGPS, cruzamento

dos dados do RPPS com diversos sistemas sob a gestão do Ministério.

14. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Por amostragem, foram objetos de análise os processos de concessão de benefício

abaixo:

Processo n° 40/2017

Tipo: Integral por Tempo de Contribuição.
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Restou comprovado o direito ao benefício requerido.

O cadastro encontra-se atualizado. Foi observado que o tempo de contribuição

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.

JUSTIFICATIV A: controle adequado das informações cadastrais que podem ser

utilizadas para cálculo atuarial ou Comprev.

ATENDIMENTO.

Análise concomitante de processo.

Tipo: Por Tempo de Contribuição - Tempo Especial exercido sob condições

prejudiciais à saúde ou à integridade física.

Em análise do processo de aposentadoria especial, cujo requerimento foi formulado

pelo servidor ativo Sérgio Luiz Anselmo de Andrade e, considerando os princípios da

economicidade, eficiência e boa gestão, observou-se:

Com relação ao PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, observou-se que o

título do documento é lN 77/2015, com revogação pela lN 85/2016. Em análise do

embasamento legal, verificamos que a lN 85/2016 altera a lN 77/2015.

A legislação previdenciária, bem como a Súmula Vinculante 33 do STF e a Nota

Técnica n" 02/2014 do Ministério da Previdência esclarecem os requisitos mínimos para a

obtenção do benefício requerido, dentre os quais 25 anos de tempo de contribuição, ao

segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudicam a saúde ou

integridade física.
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o requerente totaliza o tempo de 23 anos, 01 mês e 14 dias de contribuição de acordo

com a simulação constante no processo, não tendo cumprido o requisito mínimo de 25 anos

exigidos pela regra. Observou-se que este foi o fundamento legal para a sugestão de

indeferimento por parte da Diretoria de Previdência e da Procuradoria Autárquica.

Consta no processo o Laudo Pericial expedido pela perícia médica do Lemeprev,

documento necessário para instrução do procedimento de reconhecimento do tempo de

atividade especial pelos RPPS, identificados no art. 7° da IN SPPS/MPS n° 01, de 2010.

Considerando que referido Laudo Pericial não foi objeto de fundamentação legal por

parte da Diretoria de Previdência ou por parte da Procuradoria Autárquica, mas sim o fato de

o requerente não ter cumprido o requisito mínimo de 25 anos de tempo de contribuição

exigidos pela regra, verificou-se restar desnecessário o gasto financeiro e de pessoal

despendido com a realização de tal serviço.

RECOMENDAÇÃO: Recomendamos que o serviço de perícia médica para

expedição de laudo pericial para fins reconhecimento do tempo de atividade especial seja

realizado mediante casos em que o requerente/servidor ativo tenha cumprido os requisitos

mínimos exigidos pela regra, ou seja: 25 anos de tempo de contribuição, 05 anos no cargo e

10 anos de serviço público. Recomendamos que o título dos próximos Perfis Profissiográficos

Previdenciários a serem expedidos pelo órgão municipal seja atualizado pelo embasamento

legal mais recente, para que conste a Instrução Normativa 85/2016 a qual altera a Instrução

Normativa 77/2015.

JUSTIFICA TIVA: Economicidade, diligência, eficiência, boa gestão e formalização

do documento.

Processo n° 42/2017

Tipo: Aposentadoria Integral por Tempo de Contribuição - Especial de Professor

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

proventos nos atos concessórios.

Foi verificado haver divergências em relação ao tempo de efetivo exercício

aproveitado no relatório (páginas 11 e 12) e as certidões de tempo de contribuição da

Prefeitura de Leme, da Secretaria de Estado da Educação e de Magistério da Secretaria de

Educação de Leme. Entretanto, a requerente cumpriu os requisitos mínimos exigidos pela

regra, não havendo prejuízo do processo.

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

previdência do TCE-SP 2016.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: Constar no processo o tempo de contribuição

aproveitado de forma que se torne possível identificar claramente os períodos de tempo de

contribuição, de efetivo exercício de magistério, tempo no cargo e na carreira e de serviço

público aproveitados na concessão do benefício (ver páginas 11 e 12 do processo).

JUSTIFICA TIVA: formalização do processo e clareza na identificação dos períodos

aproveitados.

Nas Portarias analisadas há o valor dos proventos.

Também foi observada a indicação da natureza do benefício, se 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.

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

ATENDIMENTO PARCIAL.

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

documentação mínima nos processos de aposentadoria e pensão.

Processo n° 54/2017
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Tipo: Reformulação de ato concessório de aposentadoria em função de decisão

judicial.

Foi observado que se trata de reformulação de ato concessório de aposentadoria em

função de decisão judicial.

Foi verificada a boa ordem do processo.

A necessidade de inclusão da verba é incontestável, entretanto, não consta

documentação que demonstre a legalidade do cálculo realizado pelo Departamento de Gestão

de Pessoas da Prefeitura de Leme para apuração do valor.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: solicitar documentação que demonstre a legalidade

do cálculo realizado pelo Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Leme para

apuração do valor de R$ 1.770,85.

JUSTIFICATIVA: formalização do processo e clareza na identificação do valor

obtido.

15. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Processo n." 04/2016:Gilda Donadelli Casaroto - Análise Aposentadoria Especial de

Professor. Utilização tempo no cargo de Monitor Ensino Supletivo.

Situação anterior: Aguarda parecer externo - Consulta enviada pela Diretora

Administrativa à APEPREM. Parecer recebido. Anexado ao processo.

Situação atual: Aguarda decisão da Diretoria de Presidência.

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

irregularidades na execução dos serviços de perícia/junta médica.

Situação atual: Processo encerrado em 18/08/17 com o pagamento da penalidade de

multa no valor de R$884,21.

16. PROCESSOS DE LICITAÇÕES E PROCESSOS DE DISPENSA DE

LICITAÇÃO - LEI 8.666/93

No mês de julho, observou-se a publicação do Termo de Homologação datado de

12/07/17 referente ao processo Iicitatório modalidade pregão presencial na 002/2017. A

empresa vencedora do certame foi a Four Info Desenvolvimento de Software Ltda, com o fi)
valor de R$ 16.680,00. O extrato do contrato foi publicado. ff
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Também foi observada a abertura do processo licitatório n° 003/2017, para a

contratação de empresa especializada para a realização de concurso público, na modalidade

pregão eletrônico. A sessão foi marcada para o dia 15/08/17 e o processo encerrado em

22/08/17, declaradas desclassificadas todas as propostas por descumprimento do §5° do artigo

24 do Decreto Municipal 5313/06.

Por amostragem, foram analisados os seguintes processos de dispensa de licitação:

Processo n° 62/2017

Objeto: Chaveador e Roteador

Contratada: Teleleme Telecomunicações e Informática Ltda - ME

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

Processo n° 63/2017

Objeto: Hernograma/Glicemia

Contratada: Centro Lab

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

Processo n° 72/2017

Objeto: Aquisição de outros materiais de consumo - Tapetes de Chenille

Contratada: Cantilar Com. De Confecções ME

Foi observado não haver parecer jurídico ou pesquisa de mercado.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: providenciar parecer jurídico para os próximos

processos de dispensa de licitação.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: providenciar parecer jurídico para os próximos

processos de dispensa de licitação e providenciar pesquisa de mercado junto a 03

fornecedores diferentes.

JUSTIFICA TIVA: 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
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licitação pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou
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inexigibilidade. Lei 8.666/93 - análise da compatibilidade com o preço em vigência no

mercado.

NÃO ATENDIMENTO.

17. CONTRATOS

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

LTDA. 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: 05/1 0/20 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

suporte e acompanhamento, faltando ajustes de importação e exportação de dados que já

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

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

enviar as notasfiscais 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 BoIler do Lemeprev.

18. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Na competência julho/2017, observou-se o pagamento do fluxo da compensação

previdenciária no valor de R$36.392,62, valor com a dedução de R$85,54 do pagamento da

compensação ocorrido após o óbito do beneficiário. Observou-se o saldo a receber no valor de_,~
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R$32.050,23, referente ao saldo da compensação RO x RI; O relatório de Proporcionalidade

indica a proporção de 100% dos requerimentos analisados.

Na competência agosto/2017, observou-se o pagamento do fluxo da compensação

previdenciária no valor de R$36.4 78,16. Observou-se o saldo a receber no valor de

R$32.135,77, referente ao saldo da compensação RO x RI. O relatório de Proporcionalidade

indica a proporção de 100% dos requerimentos analisados.

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;

• Balanços/Balancetes/Orçamento;

• Prestação de Contas;

• Política Anual de Investimentos;

• Atas do Comitê de Investimentos;

• Demonstrativo de Concentração de PLI APR' s;

• Portal da Transparência.

20. DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: providenciar as publicações dentro de prazo

razoável, de forma a assegurar a transparência e o acesso às informações exigidas dos órgãos

públicos.

ATENDIMENTO.

Não chegou ao nosso conhecimento a existência de Denúncias ou Representações

contra a Autarquia.

21. ALMOXARIFADO - ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS E

ENTRADA E SAÍDA DE PRONTUÁRIOS DO ARQUIVO DIGITAL A:\
Em análise dos controles de entrada e saída de processos de benefícios dJff
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previdenciários e de controle de materiais de expedientes, de produtos de Limpeza/Lavanderia

e de Alimentação/Cozinha, bem como das quantidades registradas, verificou-se, por
amostragem, que:

ARQUIVO DIGITAL ENTRADA

APOSENTADORIA/PENSÃO:
SAÍDAE DE PROCESSOS

o
O prontuário n° 572-B não se encontra arquivado.

Não há registro de retirada do mesmo.

Há controle de entrada e saída, entretanto, não é efetivo.

o

o

MATERIAIS DE EXPEDIENTE:
o

De acordo com o relatório de Julho/I 7 há o saldo de 02 Calculadoras 12 dígitos e de 06

almofadas molha dedo glicerinadas.

Foi observado que os dois itens e suas respectivas quantidades se encontram no estoque.

Há controle de entrada e saída adequado.

LAVANDERIA/PRODUTOS DE LIMPEZA

o

o

o Consta no relatório de julhol17 o saldo de 04 sapóleos cremosos.

Em conferência do estoque, foi verificado haver 02 unidades.

Foi verificado não haver controle ou registro de saída dos itens.

o

o

COZINHA/ALIMENTOS
o Consta no relatório de julho/17 o saldo de 46 itens de Café em PÓTradicional 500 g.

Em conferência realizada, foi verificado haver 28 itens no estoque.

Foi verificado não haver controle de saída dos itens.

o

o

Os inventários têm sido realizados mensalmente e a segurança na estocagem dos

materiais é feita pelos próprios funcionários. Há conferência no recebimento dos materiais.

Não há registros sobre a validade dos produtos estocados ou definição mínima de estoque,

fato que pode gerar falta de materiais.

Foi observada a implementação do sistema de controle dos materiais, entretanto, não

foi verificada a existência da validade dos mesmos.

RECOMENDAÇÃO: Reiteramos a recomendação da Coordenação de Pessoal

enviada por email no dia 11/04117 a todos os funcionários para que toda e qualquer

movimentação dos prontuários seja registrada no Controle existente na sala. Recomendamos

implementação de sistema de controle de saída de materiais para os setores de materiais de
(19) 3573-7521 CNPJ:11.639.339/0001-59
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limpeza e de alimentação, incluindo a validade dos itens em estoque.

JUSTIFICATIVA: Eficiência no controle, zelo e guarda dos bens mantidos em

almoxarifado e arquivo.

ATENDIMENTO PARCIAL.

Leme, 16 de outubro de 2017.

nO~Q0~~
~IA DAMETTO TAMBOLIM

Presidente
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