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CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO 5° BIMESTRE/2017

I. 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 verificado não haver Decretos no período.

1.2 FINANCEIRA

Na execução financeira verificamos que os ingressos de recursos orçamentários,

intra-orçarnentários, extra-orçamentários e as transferências financeiras foram rea Iizados

regularmente, superando as despesas no período.

Por amostragem, foram anal isadas as conci Iiações bancárias de setem bro das contas

7.131 (inativos plano previdenciário), 6.900 (inativos plano financeiro) e 6.90 I (contribuições

patronais/serv idores).

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

I

1.3 PATRIMONIAL

À 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.

2. RESTOS A PAGAR E DESPESAS DE PESSOAL

Art. 42 da LCM 10112000
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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.

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

composto por 14 servidores de provimento efetivo e 02 servidores comissionados, totalizando

16 funcionários, quadro este que não se alterou em Outubro.

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 SA EC IL)

totalizam 352, sendo 282 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 165, sendo 132 inativos e 33 pensionistas. No total, houve o pagamento de

517 benefícios na competência setembroll7.

Na competência óutubro/20 17, os aposentados e pensionistas constantes do Plano

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

Vereadores e SAEC IL) totalizam 351, sendo 281 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 166, sendo 132 inativos e 34 pensionistas.

Houve a inclusão na folha de pagamentos de OI benefício de pensão em função de

morte de servidor ativo. Não foram observadas rescisões.

Os pagamentos das folhas de pagamentos dos servidores ati vos, 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.

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 623/20 I I.

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

recolhidos 110S prazos legais.
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o envro de arquivos XML ao AUDESP do Tribunal de Contas do Estado foi

realizado regularmente e ternpestivamente.

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

O valor referente às atualizações geradas pelo atraso da competência agosto foi

recolhido em setembro. Foi observado que parte das contribuições previdenciárias referentes

às competências setembro e outubro não foi recolhida até o momento pelo ente.

4.3 APORTE MENSAL: O valor referente às atualizações geradas pelo atraso da

competência agosto foi recolhido em setembro. Foi observado que palie dos aportes referentes

às competências setembro e outubro não foi recolhida até o momento pelo ente.

Foi verificado que o ente foi oficiado pelo Instituto de Previdência sobre o atraso.

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

ternpestivamente, 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.
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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 bimestral mente ao

Ministério da Previdência Social através do sistema CADPREV.

Verificamos que os arquivos foram encaminhados ao sistema AUDESP com

regularidade e ternpestividade. Os Demonstrativos de Informações Previdenciários e Repasses

- DIPR - de setembro e outubro não foram enviados ao sistema CADPREV, encontrando-se

irregular.

RECOMENDAÇÃO: Regularizar o Demonstrativo de Informações Previdenciárias e

Repasses no sistema CADPREV.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de documento obrigatório, previsto na alínea "h" do

inciso XVI do artigo 5° da Portaria MPS n? 204/2008, na nova redação dada pela Portaria

MPS n" 21/2013. O DIPR deverá ser enviado até o último dia do mês seguinte ao

encerramento de cada bimestre.

8. CRITÉRIOS ADOTADOS PARA MANTER OS DADOS

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 Fourlnfo, e nos moldes para conversão

SIPREV.

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

momento, não tendo sido possível real izar a aná Iise dos cadastros dos
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aniversariantes em agosto, setembro e outubro, após a vigência do Decreto n" 6903, posterior

à atual ização 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:

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

pagamento e composição de verbas rernuneratórias 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;

• Conci Iiação da conta bancária para identificação dos repasses ocorridos em

confronto com a documentação eguias de recolhimento previdenciário;

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

contatos telefônicos. '

Verificamos que parte das contribuições previdenciárias e aportes estão em atraso até

o momento e que o ente foi oficiado.

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, seguinte o preceito constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial,

exigido no caput do artigo 40 da Constituição Federal, bem como a Lei 10 I/2000, que trata

dos limites de gasto com pessoal.

Con forme inforrnado pela Diretoria Executi va do Lerneprev, a mesma não foi

informada do conteúdo da proposta de segregação de massa, não havendo no Instituto de

Previdência atas ou registros que demonstrem a apresentação ou deliberação pelo Conselho

e;I.~
'-R.
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Administrativo sobre a proposta de segregação de massa contendo o novo plano de custeio, o

qual foi 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.

Em 31110/17 houve o recebimento de ernail da Coordenação de Atuária da

Previdência Social informando da necessidade da adequação da justificativa técnica ao

modelo disponível no site da previdência, encaminhando o manual de orientação para a

proposta de segregação de massa. Também informa do não envio à Coordenação de Atuária

da documentação citada no Oficio 596/17.

Há registro na ata 88 de reunião do Conselho Administrativo realizada em 24/10/17

de pedido da documentação que acompanhou o ofício 596/17, do Executivo, feita pelo

Conselheiro Sergio Alcides Dias Bacciotti à Diretora Presidente, que informou ter

comunicado o Sr. Prefeito a respeito da necessidade de encaminhamento dos documentos.

Atualmente aguarda a resposta.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Recomendamos à Diretoria Executiva e Conselho

Administrativo 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, bem como seja deliberada pelo Conselho Administrativo.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: Aguardar resposta.

JUSTIFICATIVA: Parágrafo Único, Artigo 95, da LCM 623/201,. A alteração de

legislação municipal que implique em aumento de despesas com pessoal deverá ser discutida,

previamente, com os órgãos componentes da estrutura de governança da LEMEPREV. O

planejarnento adequado em conjunto possibilitará que a decisão adotada resulte em um

programa de ação cuja execução ao longo do tempo não onere em demasia a administração

presente, nem inviabilize as administrações futuras. <liecou
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11. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES CMN W 3.922/10,

4.392/14 E 4.604/17, QUE ALTERA A RESOLUÇÃO CMN N° 3.922/10

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

a Resolução CMN n° 3922/10,4392/2014,4604/17 e Política de Investimentos.

Foram publicados no site J::mP:/~.'0'\y~J.t:;m_~J21~Ç!~c~Q,gov_:br!~Ata do Comitê de

Investimentos de setembro/I 7, APRs - Autorizações de Aplicações e Resgates de

investimentos de setembro/I 7, Credenciarnentos de Instituições Financeiras, Demonstrativo

de Concentração do PL de seternbro/l ? e Política Anual de Investimentos.

Não consta no site do Lerneprev as publicações da Ata do Comitê de Investimentos,

APR's - autorizações de Aplicações e Resgates de Investimentos e Demonstração de

Concentração do PL da competência Outubro/17.

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.

O Patrimônio em Investimentos LEMEPREV apresentou em setembro o desempenho

da carteira de I 1,12% frente à meta atuarial acumulada no ano de 6,30%, representando o

valor acumulado no ano de R$ 20.740.092,59. Em outubro, o desempenho da carteira foi de

11,37% frente à meta atuarial de 7,27%, representando o acumulado no ano de R$

21.226.456,89. A carteira consolidada em outubro totaliza o valor de R$ 215.231.195,68.

'A Política de Investimentos está sendo providenciada seguindo os critérios da

Resolução CMN n" 4.604/17.

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 Idos 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.
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Houve deliberação das pautas de setembro e outubro pelo Conselho de

Administração conforme registro nas Atas 87 e 88 das Reuniões Ordinárias.

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

Previdência Social

Artigo 30 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 ela atual

Presidente elo Lerneprev a respeito, as atividaeles sobre o mesmo permanecerão suspensas.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: apresentar novo cronograma elo Plano ele Ações e

iniciar as providências para implantação elo SIPREV.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: apresentar novo croncgrama do Plano de Ações e

iniciar as providências para implantação elo SIPREV.

NÃO ATENDIMENTO.

JUSTIFICATIVA: Integração elo Siprev com o E-Social, gratuidade, código aberto,

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

dos dados do RPPS com 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° 52/2017

Foi observado que se trata de ato concessório de benefício previdenciário de

aposentadoria por invalidez.

Restou comprovado o direito ao' benefício requerido.

O cadastro encontra-se atualizado.
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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.

Foi verificada a boa ordem do processo.

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

previdência do TCE-SP 2016.

O requerimento foi protocolado em 17105/17, com Portaria datada de 21/091 17. Foi

apurado o tempo de 125 dias para decisão desde o protocolamento do requerimento.

RECOMENDAÇÃO: Não há.

Processo n" 50/2017

Foi observado que se trata de ato concessório de benefício previdenciário de

aposentadoria por tempo de contribuição - especial de professor.

Restou comprovado o direito ao benefício requerido.

O cadastro encontra-se atual izado.

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.

Foi verificada a boa ordem do processo.

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

previdência do TCE-SP 2016.

O requerimento foi protocolado em O 1/06/17, com Portaria datada de 151091 17. Foi

apurado o tempo de 105 dias para decisão desde o protocolamento do requerimento.

RECOMENDAÇÃO: Não há.

Processo n° 47/2017

Foi observado que se trata de ato concessório de benefício previdenciário de

Aposentadoria por Idade.

Restou comprovado o direito ao benefício requerido.

(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

.....
ri
Q)
"O

'"'"c:'õO.'"o,
r.:.
ri
'<,

~
Q)

E
ai
o,
U)

I
o
E
~c:
Q)

"2cou



lemeprev
conte conosco!

o cadastro encontra-se atualizado. Entretanto, não' há nos registros de contribuições

do cadastro da servidora, a competência 08/2017.

Verificou-se que o Ato Concessório foi publicado, mas não contém o valor do

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

concedido.

o nome da servidora encontra-se grafado Marina de Fátima de Ramos Augusto. Já

seus documentos de identificação encontram-se grafados sem a partícula "de" em destaque.

Os documentos cujo nome diverge do documento de identificação são: Portaria, Memória de

Cálculo, Termo de Ciência e de Notificação e Publicação na Imprensa Oficial. A grafia do

nome da servidora na Capa do processo é a mesma de seus documentos de identificação.

Encontra-se autuado.

Foi observada qualidade satisfatória dos documentos do processo.

Foi verificada a boa ordem do processo.

O processo atende parcialmente à exigência de formalização contida no manual

básico de previdência do TCE-SP 2016.

O requerimento foi protocolado em 22/05/17, com Portaria datada de 25/08/17. Foi

apurado o tempo de 94 dias para decisão.

RECOMENDAÇÃO: Recomendamos retificar o nome da servidora conforme seus

documentos pessoais de identificação e a inclusão do valor do benefício nas portarias de

concessão.

JUSTIFICATIVA: Formalização dos documentos e Manual Básico de Previdência

do TCE-SP 2016.

Processo n" 48/2017

Foi observado que se trata de ato concessório' de benefício previdenciário de

Aposentadoria por lnvalidez.

Restou comprovado b direito ao benefício requerido.

A LCM 623/20 I I, Art. 108, §4 prescreve que o segurado fará jus ao pagamento do

benefício previsto no caput a partir da data do ato de sua concessão. Foi observado pagamento

do benefício posterior à data do ato de concessão.

O cadastro no sistema encontra-se atual izado. Entretanto, não há nos registros de
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contribuições do cadastro do servidor a competência 08/2017. No cadastro consta o valor

inicial do benefício correspondente ao valor dos proventos sem a atualização feita por meio da
retificação.

Verificou-se que o Ato Concessório foi publicado, mas não contém o valor do

benefício.

Consta a Ficha Financeira do primeiro pagamento, mas não contém Ficha Financeira

demonstrando o pagamento dos proventos com a alteração do valor feita por meio da

retificação da memória de cálculo.

Encontra-se autuado.

Foi observada qualidade satisfatória dos documentos do processo.

Foi verificada a boa ordem do processo.

O processo atende parcialmente à exigência de formalização contida no manual

básico de previdência do TCE-SP 2016.

O requerimento foi protocolado em 02/05/17, com Portaria datada de 25/08/17. Foi

apurado o tempo de 114 dias para decisão.

RECOMENDAÇÃO: Observar o §4, Art. 108 da LCM 623/2011 para os próximos

benefícios; anexar Ficha Financeira demonstrando o pagamento com o valor retificado pela

memória de cálculo; e incluir o valor do benefício no Ato Concessório.

JUSTIFICATIVA: Formalização do processo e Manual Básico de Previdência do

TCE-SP 2016.

BENEFÍCIOS ANALISADOS NO 4° BIMESTRE

Processo n° 42/20J 7

Foi verificado haver divergências em relação ao tempo de efetivo exercício

aproveitado no relatório (páginas I I e 12) e as certidões de tempo de contribu ição 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.

, RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Constar no processo o tempo de contribuição

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

CNPJ: 11.639.339/0001-59 j -
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contribuição, de efetivo exercício de magistério, tempo no cargo e na carreira e de serviço

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

NÃO ATENDIMENTO.

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 II e 12 do processo).

JUSTIFICATIVA: formalização do processo e clareza na identificação dos períodos

aproveitados.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: 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.

RECOMENTAÇÃO ATUAL: Providenciar para que a Certidão expedida pelo órgão

em que o servidor estava vinculado contenha 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

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

documentação mínima nos processos de aposentadoria e pensão.

NÃO ATENDIMENTO.

Processo n° 54/2017

Tipo: Reformulação de ato concessório de aposentadoria em função de decisão

judicial.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: 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.

J USTI FICA TIVA: formal ização do processo e clareza na identificação do valor

obtido.

ATENDIMENTO.
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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 decisão da Diretoria de Presidência.

Situação atual: Aguarda decisão da Diretoria de Presidência há mais de 60 dias.

16. PROCESSOS DE LICITAÇÕES E PROCESSOS DE DISPENSA DE

LICITAÇÃO - LEI 8.666/93

No mês de setembro observou-se publicada no portal da transparência a realização de

sessão pública realizada no dia 11/10/2017 do Pregão Eletrônico n" 002/2017, com

adjudicação do objeto (contratação de empresa especializada para realização de concurso

público do Lemeprev) à empresa Dedalus Concursos e Treinamentos Eirelli - ME, no valor de

R$ 46,59 (quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), e homologado no dia

18/ 10/2017.

No mês de outubro observou-se o Aditamento do contrato com a empresa Tele leme

Telecomunicações e Informática Ltda-ME para prestação de serviços de manutenção em rede

de computadores e telefonia, com valor global de R$ 6.360,00. Data de assinatura:

01109/2017. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, com início em 01/09/2017 e término em

31/08/2018. Dispensada licitação-nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

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

Processo n° 90/2017

Objeto: publicação na imprensa oficial do estado de São Paulo

Contratada: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo IMESP

Foi observada li boa ordem do processo.

Processo n° 89Y2017

Objeto: certificado digital E-CNPJ A3 3 Anos + Cartão

Contratada: Via Business Soluções Integradas Ltda ME

Foi observada a boa ordem do processo.

0'
eI)

I
oc
~
C

<lig
Co
u

Processo n" 87/2017
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Objeto: toalha de rosto e pano de copa

Contratada: fAnis Razuk Industria e Comercio Ltda (Zelo)

Foi observada a boa ordem do processo. Entretanto, não foi verificado parecer.

Processo n° 84/2017

Objeto: Cartão de Visita

Contratada: Gráfica Brilho Ltda - ME

Foi observada a boa ordem do processo.

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.

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

Iicitação pareceres técnicos ou j uríd icos em itidos sobre a licitação, dispensa ou

inexigibilidade. Lei 8.666/93 - a:nálise da compatibilidade com o preço em vigência no

mercado.

ATENDIMENTO PARCIAL.

17. CONTRATOS

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: 05/10/2016

- prazo: 12 (doze) meses; com início em 05110/2016 e término em 04/10/2017; Foi observada

a boa ordem da documentação.

Verificou-se que o serviço encontra-se em fase de conclusão e que a vigência do

contrato é de 05/10/16 a 04/10/17.

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 30/06117.
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A Diretoria de Previdência informou em despacho datado de 08/11117 que o

requeri mento sol icitando a contratação da em presa para a contratação está em trâm ite

administrativo junto à Diretoria Administrativa e em 13/11/17 informou que a autorização

para a contratação está pendente de aprovação da presidência e que houve a parai isação dos

serviços em virtude do fim da vigência do contrato.

Foi observada a publicação no site do Lerneprev do extrato do contrato assinado em

27/11/17, com vigência de 12 meses.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Aguardar execução do contrato.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: Regularização da situação da prestação dos serviços

pela empresa VRR - Assessoria e Serviços Informatizados Ltda.

JUSTIFICATIVA: Lei 8666/93 - regulamenta contratações.

ATENDIMENTO.

18. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Na competência setembro, observou-se o pagamento de concessão de compensação

previdenciária no valor de R$180.681 ,48; pagamento da compensação previdenciária no valor

de R$ 4.342,39 e pagamento de fluxo mensal no valor de R$39.189,33. O saldo a receber da

compensação RO x RI foi de R$ 212.817,25. O relatório de Proporcionalidade indica a

proporção de 100% dos requerimentos anal isados.

Na competência outubro/20 17, observou-se o pagamento do fluxo da compensação

previdenciária no valor de R$39.189,33. Observou-se o saldo a receber no valor de R$

34.846,94, 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 publ icados:

• Extrato de Contratos e Aditamentos;

• Atos e Termos de Licitações;

• Portarias, Decretos e Resoluções;

• Balanços/Balancetes/Orçarnento;

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

CEP13610-108 - Leme/SP
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• Prestação de Contas;

• Política Anual de Investimentos;

• Atas do Comitê de Investimentos;

conte conosco!

• Demonstrativo de Concentração de PLlAPR's;

• Portal da Transparência.

Não foram observadas as publicações da Ata do Comitê de Investimentos,

Demonstrativo de Concentração de PL e APR - Autorização de Aplicação e Resgate

referentes à cornpetênc ia Outubro/ 17.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: providenciar as publicações dentro de prazo razoável,

de forma a assegurar a transparência e o acesso às informações exigidas dos órgãos públ icos.

20. DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÔESIEXPEDIENTES

Não chegou ao n~sso conhecimento a existência de Denúncias ou Representações

contra a Autarquia.

21. ALMOXARIFADO - ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS E

ENTRADA E SAÍDA OE PRONTUÁRIOS DO ARQUIVO DIGITAL

Em análise dos controles de entrada e saída de processos de benefícios

previdenciários e de controle de materiais de expedientes, de produtos de Limpeza/Lavanderia

e de Alimentação/Cozinha, bem como das quantidades registradas, verificou-se a implantação

de sistema de controle.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Reiteramos a recomendação da Coordenação de

Pessoal enviada por ernail no dia 11/04/17 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

limpeza e de alimentação, iÍlcluindo a validade dos itens em estoque.

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

almoxarifado e arquivo.

ATENDIMENTO.
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22. PROCESSOS - PROCURADORIA AUTÁRQUICA

Foi apresentado relatório da procuradoria autárquica, o qual segue em anexo,

contendo informações detalhadas dos processos objetos de análise pelo setor.

Leme, 19 de dezembro de 2017.
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