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RELATÓRIODO 52 BIMESTRE/1018

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

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

1.3 PATRIMONIAL

A escrituração patrimonial é autônoma.

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

Foi verificada a aquisição de 02 computadores e 02 monitores para a Divisão de
Recursos Humanos, registrados e identificados.

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

2. RESTOSA PAGAREDESPESASDEPESSOAL
Art. 42 da LCM 101/2000

Art. 54 da LCM 101/2000
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, no quadro de pessoal ativo desta Autarquia observamos

a nomeação de 01 agente administrativo, cargo de provimento efetivo, composto por 16
servidores efetivos, dos quais 01 em licença sem remuneração e 01 servidor em licença
saúde, 02 servidores comissionados, totalizando 18 funcionários.
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Na competência outubro não houve alteração no quadro de pessoal.

A servidora integrante da comissão de controle interno encontra-se em licença sem
remuneração, tendo sido solicitado à Diretoria de Presidência sua substituição em
26/03/2018, com a finalidade de regularizar a situação deste controle interno. O pedido foi
reiterado em 04/10/2018 e em 10/12/2018, com resposta negativa.

Constatou-se, de acordo com a 4'~Ata de Reunião do Conselho Administrativo a
ausência da conselheira Priscila Cristina Cabral Tangerino; Ata da 5~ Reunião do Conselho
Administrativo a presença de todos e atas 57 e 58 do Conselho Fiscal a presença de todos os
conselheiros. Houve pagamento de jetons aos Conselheiros Fiscais e Administrativos
presentes.

Observamos a nomeação por meio da Portaria nQ 54, de 08/10/18, de Wellington
Tadeu Poletti em substituição ao membro titular do conselho administrativo Priscila Cristina
Cabral Tangerino. Seu suplente, conforme 'consta na Portaria nQ 26/2018, é o servidor ativo
Rogério Correa Magro - representantes indicados da SAECILpara o mandato 2018-2022. Em
análise do prontuário funcional observamos haver parecer jurídico exarado pela assessoria
jurídica do Lemeprev concluindo pelo impedimento de substituição de indicação, com
inexistência de possibilidade de alteração dos membros de ofício e decisão da Diretora
Presidente para proceder à nomeação de Wellington Tadeu Tangerino e seu suplente.
Observamos não haver no prontuário documento que comprove uma das possibilidades de
perda de mandato elencadas no Artigo 35 da LCM623/11.

Na competência setembro, os aposentados e pensionistas constantes do Plano
Atuarial Financeiro totalizam 380, sendo 280 aposentados e 100 pensionistas. Os
aposentados e pensionistas constantes do Plano Atuarial Previdenciário totalizam 180,
sendo 173 inativos e 07 pensionistas. O pagamento foi realizado no dia 28/09/18.

Na competência outubro, os aposentados e pensionistas constantes do Plano
Atuarial Financeiro totalizam 378, sendo 279 inativos e 99 pensionistas. Os aposentados e
pensionistas constantes do Plano Atuarial Previdenciário totalizam 184, sendo 177 inativos e
07 pensionistas. O pagamento foi realizado no dia 31/10/18,

Os pagamentos das folhas dos, servidores ativos, inativos e pensionistas do
LEMEPREVforam efetuados dentro do prazo previsto no Artigo 197 da LCM 564/2009, ou
seja, até o dia 10 do mês vencido.

Os repasses financeiros para cobertura da folha de pagamento dos inativos e
penslonistas do Plano Financeiro foram efetuados dentro dos prazos estabelecidos no
Art.163, da LCM623/2011. ,

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

O envio de arquivos XML ao AUDESPdo Tribunal de Contas do Estado foi realizado
regularmente e tempestivamente.
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Observamos decisão do TCESP- Regional Araras - julgando regulares as concessões
de pensão mensal dos ex-servidores Aldo José da Silva e Outros - referente ao exercício
2017.

RECOMENDAÇÃO: recomendamo~ observar a legislação municipal que trata dos
casos de perda de mandato aos membros do conselho de administração, considerando que
o suplente nomeado conforme consta na Portaria 26/2018 é o servidor Rogério Correa
Magro. Instruir o procedimento com documento comprobatório constante no rol do artigo
35 LCM 623/11. Inexistindo tal documento, observar a nomeação do suplente de acordo
com a Portaria 26/2018.

JUSTIFICATIVA:Princípio da legahdade. Observação aos Artigos 13, 35 e 36 da LCM
623/11, que trata do mandato de 04 anos para os membros indicados e eleitos do Conselho
de Administração e perda de mandato. Instrução adequada do processo.

3. ALIENAÇÃODEATIVOS EDESTINAÇÃODEATIVOS
Artigo 44 da Lei Complementar 10,1/2000
Não foi registrada nenhuma movimentação sobre alienação de ativos.

4. CONTRIBUiÇÕESPREVIDENCIÁRIAS

Artigos 97, 98, 99 e 104 da LCM 623/2011 e Leis Complementares Municipais 699
e 708/2015

4.1 DOSSERVIDORES:

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

4.2 PATRONAIS: as contribuições previdenciárias patronais de setembro e as
contribuições de outubro não foram recolhidas pela Prefeitura de Leme tempestivamente.
Verificamos atraso no pagamento das contribuições patronais da competência setembro no
valor de RS166.595,77 do Plano Financeiro, valor de R$357.251,73 do Plano Previdenciário.
Na competência outubro verificamos pagamento regular referente ao Plano Financeiro e.
atraso no valor de R$319.184,33 do Plano Previdenciário, totalizando no bimestre o valor de
RS843.031,83 em atraso.

Verificamos procedimento de cobrança das contribuições em atraso em observação
à legislação vigente.

Observamos irregularidade na transferência por parte do Município com débito de
sua conta no valor de RS 502.827,36, ocorrido no dia 20/08, conforme demonstrativos
anexados ao ofício 487/18 e despacho do Diretor Financeiro da Prefeitura. Verificamos não
haver notificação para a agência se manifestar a respeito do ocorrido. Em 19/12/18 foi
solicitado a Diretoria informar acerca de adoção de procedimentos.

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

CEP13610-108 - Leme/SP

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

www.lemeprev.sp.gov.br



Lemeprev
conte conosco!

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: adoção de procedimentos para que a agência
bancária se manifeste acerca da liberação da ordem bancária na conta do favorecido
(Lemeprev) no dia seguinte ao débito da conta do órgão patronal.

JUSTIFICATIVA:transparência, diligência, celeridade.

5. RENEGOCIAÇÃODEDíVIDA EPARCELAMENTOS

Art. 52 da Portaria MPS 402/2008 e Art. 36 da Orientação Normativa n2 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. DANOSCAUSADOSAO ERÁRIO
Não foram apurados danos ao erário no período.

7. CONFORMIDADEDOSREGISTROSCONTÁBEIS
Artigo 156 da Lei Complementar Municipal 623/2011
A escrituração contábil da LEMEPREVé distinta, sendo seus registras contábeis,

bem como o plano de contas, próprios.

Os registros contábeis são apurados mensalmente, gerados em arquivos XML e
enviados ao sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado e bimestralmente ao
Ministério da Previdência Social através do sistema CADPREV.

8. CRITÉRIOSADOTADOS PARAMANTER OSDADOSATUALlZADOS
Artigo 165 da LCM 623/2011 e Decreto n2 6903/2017
Verificamos a atualização dos dados dos servidores públicos municipais, segurados

da LEMEPREV,sendo realizado anualmente, através de coleta presencial ou à distância (on
fine - modalidade aplicável aos servidores ativos), de dados, foto, biometria e digitalização
de documentos, no mês de aniversário de cada servidor, através de sistema informatizado
Progetec - da empresa Fourlnfo.

O relatório 4.1.1 - completo - dos servidores aposentados a partir de 01/01/2018,
gerado pelo sistema de cadastro Progetec em 29/10/18 demonstrou haver 29 servidores
inativos no plano financeiro e 01 no plano previdenciário e em 14/12/2018 demonstrou 38
servidores inativos no plano financeiro e 01 no plano previdenciário.

RECOMENDAÇÃOANTERIOR: providenciar a aplicação da segregação de massa nos
cadastros dos servidores ativos, inativos e pensionistas do sistema Progetec, observando a

LCM 742/2018.
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NÃO ATENDIMENTO.

RECOMENDAÇÃOATUAL: providenciar a aplicação da segregação de massa nos
cadastros dos servidores ativos, inativos e' pensionistas do sistema Progetec, observando a
LCM 742/2018.

JUSTIFICATIVA:a base cadastral é utilizada para a realização da avaliação atuarial
anual bem como estudos de planos de custeio, com o objetivo de projeção a curto, médio e
longo prazo da manutenção dos planos de benefícios do RPPS e sua manutenção do
equilíbrio financeiro e atuarial. Atendimento à lei de Responsabilidade Fiscal, lCM 623/11 e
Decretos Municipais que tratam da matéria. Adequação da base de dados cadastral à lei
Complementar Municipal nº 742/2018.

9. PROCEDIMENTOSDECOBRANÇA
Artigo 104, §único LCM 623/2011

O RPPSutiliza 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.

10. AVALIAÇÕESATUARIAIS
Artigos 90 a 95 da Lei Complementar Municipal 623/2011

11. OBSERVÂNCIADO DISPOSTONAS RESOLUÇÕESCMN N9 3.922/10, 4.392/14
E4.604/17, QUEALTERAA RESOLUÇÃOCMN N9 3.922/10

As movimentações das aplicações financeiras, no período, ocorreram de acordo
com a Resolução CMN nº 3922/10, 4392/2014, 4604/17 e Política de Investimentos.

Foram publicados no site institucional: Ata do Comitê de Investimentos, APRs -
Autorizações de Aplicações e Resgates de investimentos, Demonstrativo de Concentração do
Pl, Credenciamentos de Instituições Financeiras e Política Anual de Investimentos.

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 (CadPrev) daquele órgão. O DPIN encontra-se
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regular no CadPrev. O DIPR - Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses
encontra-se irregular em 01/11/2018, conforme calendário de envio de Informações à
SPREV/ SRPPS2018 referente ao bimestre Setembro/Outubro.

O Patrimônio em Investimentos do LEMEPREV apresentou em setembro o
desempenho da carteira de 0,84% frente à meta atuarial do período de 0,92%. O retorno da
carteira no período foi de R$ 1.984.425,48 e acumulado no ano de R$7.017.123,92.

Em outubro, o desempenho da carteira foi de 2,98% frente à meta atuarial do
período de 0,96%. O saldo da carteira no período foi de R$7.076.580,70, acumulado no ano
em R$14.093.704,62. O retorno acumulado no ano da carteira foi de 6,19% frente à meta de
8,97%.

12. TAXA DEADMINISTRAÇÃO

Artigos 10 e 11 da LCM 623/2011, Artigo 2º da LCM 743/2018, Artigo 9º da LCM
629/2012 e Artigo 15, da Portaria MPS nº 402/2008

I

A taxa de administração da LEMEPREV foi fixada em 1,8% do total das
remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS.

Os valores inicialmente obtidos das guias de recolhimento de cada órgão patronal
para base de cálculo da taxa de administração foram confrontados com certidões emitidas
pelos entes patronais e realizados os ajustes necessários.

Houve deliberação e aprovação por unanimidade das pautas das competências de
setembro e outubro pelo Conselho de Administração conforme registros nas Atas Ordinárias.

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

Artigo 3º da Lei 10.887/2004 e Lei Federal nº 9.796/99
É uma ferramenta gratuita de Gestão das informações referentes a servidores

públicos, ativos, aposentados, pensionistas e dependentes, da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios que possuam Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.Armazena
informações previdenciárias (vínculos funcionais, tempos de contribuição, aposentadorias
adquiridas, histórico funcional, cargos e carreiras), informações financeiras (valor de
contribuições previdenciárias e benefícios recebidos). Estão disponíveis as funcionalidade de
emissão de Certidão de Tempo de Contribuição CTC, tempos para aposentadoria, Censo
Previdenciário e Simulação de Aposentadorias.

RECOMENDAÇÃOANTERIOR: apresentar novo cronograma do Plano de Ações e
iniciar as providências para implantação do SIPREV.Aguardar a Secretaria de Previdência

concluir as adaptações referentes ao Siprev.
JUSTIFICATIVA: Integração do Siprev com o E-Social, gratuidade, código aberto,

retorno de informações de óbitos, transparência dos dados, vínculos no RGPS,cruzamento
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dos dados do RPPScom sistemas sob a gestão do Ministério. Orientação do Secretário da
Previdência Social conforme informado pela Diretoria Executiva.

RECOMENDAÇÃOATUAL: iniciar as atividades para implantação do SIPREVtão logo
as adaptações sejam concluídas.

JUSTIFICATIVA: Integração do Siprev com o E-Social, gratuidade, código aberto,
retorno de informações de óbitos, transparência dos dados, vínculos no RGPS,cruzamento
dos dados do RPPScom sistemas sob a gestão do Ministério.

14. CONCESSÃODEBENEFíCIOSPREVIDENCIÁRIOS

Conforme consta no relatório da diretoria executiva que se encontra disponível na
transparência houve a concessão de 01 aposentadoria especial por insalubridade e-01
aposentadoria por invalidez na competência setembro. Na competência de outubro houve a
concessão de 09 benefícios de aposentadoria, conforme relatório de servidores por tipo de
situação do sistema de cadastro dos servidores Progetec.

BENEFíCIOSANALISADOSNO 651 BIMESTRE/17
Processo n!! 65/2017
Servidor: Eliseu Barretos Vasconcelos

Verificou-se constar ficha financeira no prontuário com o valor do benefício
atualizado.

Foi verificada a boa ordem do processo.
Consta no prontuário um documento do tipo Atestado Médico pertencente à

segurada Grace Maria Duz Maziviero.
RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: providenciar a inclusão da ficha financeira que

demonstra a atualização dos proventos na folha de pagamento em atendimento ao novo
valor obtido em função da atualização do valor do benefício, o qual considera o índice de
atualização monetária. Incluir a ficha financeira que demonstra a atualização dos proventos
na folha de pagamento em todos os processos de aposentadoria ou pensão sempre que
houver alteração de valor de benefício. Arquivar em local adequado o Atestado Médico em
nome da segurada Grace.

JUSTIFICATIVA:boa ordem do processo.
ATENDIMENTO PARCIAL.
RECOMENDAÇÃO ATUAL: Arquivar em local adequado o Atestado Médico em

nome da segurada Grace Maria Duz Maziviero.
JUSTIFICATIVA:boa ordem do processo.

BENEFíCIOSANALISADOSNO 451 BIMESTRE

Processo n!! 29/2018
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Servidor: Maria Alcinia de Queiroz Magatti Godoy
Restou comprovado o direito ao benefício requerido.

Verificou-se que o sobrenome da servidora inativa está grafado incorretamente na
capa do processo da forma "Gody". O correto é "Godoy".

O processo não se encontra autuado.

O pedido de aposentadoria foi protocolado no Lemeprev em 09/04/2018 e o
benefício foi concedido em 23/07/2018, totalizando 105 dias.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Providenciar a correção da grafia do sobrenome
constante na capa do processo para que conste igual ao do documento de identificação da
servidora. Autuar o processo.

JUSTIFICATIVA: Boa ordem do processo. Atendimento à exigência de formalização
contida no manual básico de previdência do TCE-SP2016.

ATENDIMENTO.

Processo nº 23/2018
Servidor: Luiz Sozim de Oliveira
Trata-se de aposentadoria por idade, proporcional ao tempo de contribuição.
Restou comprovado o direito ao benefício requerido.
Observou-se qualidade dos documentos.
Verificou-se haver certificação do tempo de carreira, cargo e serviço público na

certidão expedida pela SAECIL(vide página 46 do processo).
Observamos a substituição da página 46 do processo pela Certidão constando a

certificação do tempo de contribuição para fins de aproveitamento no benefício (vide página
46 do processo) em questão.

O processo encontra-se autuado.
A declaração de não acúmulo ilegal de cargos públicos (vide página 49 do processo)

deve ser declarada pelo servidor interessado.
Verificamos que na página 51 consta declaração de não acúmulo ilegal assinada

pelo servidor aposentado, conforme informado pelo coordenador de previdência.
O pedido de aposentadoria foi protocolado no Lemeprev em 07/05/2018 e o

benefício foi concedido em 06/07/2018, totalizando 60 dias.
RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Anexar ao processo de aposentadoria a Certidão de

Tempo de Contribuição expedida pelo órgão em que o servidor se encontrava vinculado,
assinada pela autoridade competente. Anexar ao processo declaração do servidor
interessado de que não acumula cargos públicos ilegalmente. Garantir que todos os
processos de aposentadoria e de pensão contenham tais documentos.

JUSTIFICATIVA: Boa ordem e instrução adequada do processo. Atendimento à
exigência de formalização contida no manual básico de previdência do TCE-SP2016.
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ATENDIMENTO.

Processo n~ 20/2018
Servidor: Adriane Isabele Moraes Cabrini Scanavini
Trata-se de aposentadoria por tempo de contribuição - especial por insalubridade.
O processo encontra-se autuado.

O pedido de aposentadoria foi protocolado no Lemeprev em 19/01/2018 e o
benefício foi concedido em 29/05/2018, totalizando 131 dias.

Em relação à comprovação do tempo especial, observou-se a existência de 02 ppp's
distintos, sendo eles:

1) Da Prefeitura de Araras - período de 23/09/1992 a 30/12/1992
(03 meses e 08 dias)

2) Da Prefeitura de Leme - período de 03/05/1993 até 29/01/2018
(24 anos, 08 meses e 27 dias), contados até a data de expedição.

A comprovação documental de atividades especiais se dá por meio do PPP, com
requisito mínimo de 25 anos de serviço nas condições expostas definidos no art. 57, §3 da
Lei 8213/91, de forma permanente e ininterrupta.

Observamos a instauração do processo administrativo n.....Ó01/2018, concluído com
o saneamento do apontamento feito.

RECOMENDAÇÃOANTERIOR: apuração de possíveis irregularidades na concessão
do benefício por meio de instauração de processo administrativo no que diz respeito à
comprovação do requisito mínimo de 25 anos de tempo de serviço trabalhados em atividade
especial de forma permanente, não ocasional nem intermitente.

JUSTIFICATIVA: Legalidade. Observância às leis, regulamentos e diretrizes
estabelecidos: Nota Técnica 02/2014/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS,Súmula Vinculante nº 33 do
STF,Artigo 40 da Constituição Federal e Lei 8.213/91.

ATENDIMENTO.

Processo n~ 18/2018
Servidor: Maria Luiza de Andrade Gatto
Trata-se de aposentadoria por tempo de contribuição - integral.
Restou comprovado o direito ao benefício requerido.
Observou-se qualidade dos documentos.
O processo encontra-se autuado.
Verificou-se a certificação do tempo de contribuição pelo INSSe pela Prefeitura de

Leme, além de tempo de cargo, carreira e serviço público.
Observamos que o valor do benefício foi calculado pela média das remunerações de

contribuição da servidora no período de julho/1994 até sua aposentadoria.
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Foi verificado não haver no processo certidão que comprove a base de contribuição
utilizada no cálculo do benefício no período compreendido de 07/1994 a 01/1999,
correspondendo à página 05 do processo.

Verificamos que houve a inclusão no processo da certidão de base de contribuição
referente ao período compreendido entre 07/1994 e 01/1999, considerada atendida a
recomendação feita, com saneamento do apontamento.

RECOMENDAÇÃOANTERIOR: abertura de processo administrativo para apurar a
legalidade da inclusão dos salários de contribuição utilizados no cálculo para o período
compreendido entre 07/1994 e 01/1999, conforme página 05 do processo, considerando
não haver no processo documento competente (certidão de base de contribuição) que o
justifique.

JUSTIFICATIVA: Instrução adequada do processo. legalidade. lei Complementar
623/11 e Artigo 40 da Constituição Federal que tratam da forma de cálculo, Instrução
Normativa 77/2015/INSS (artigos 433 a 436), Portaria MPS 154/2008.

ATENDIMENTO.

BENEFíCIOSANALISADOSNO PERíODO
Processo nº 43/2018
Servidor: Antonio Airton De Carli
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição -

integral, conforme regra do Art. 6º da EC41/2003, com paridade e integralidade.
Não restou comprovado o direito à regra de aposentadoria.
Observou-se qualidade dos documentos.
O processo encontra-se autuado.
Verificou-se no processo certificação do tempo de contribuição da Secretaria de

Segurança do Estado de São Paulo, do INSSe da Prefeitura de leme.
Observamos a publicação na imprensa oficial da portaria 53/2018 bem como o

demonstrativo do primeiro pagamento.
Para fins de verificação do direito das regras de aposentadoria, no processo foi

fixada a data do primeiro ingresso do servidor no serviço público, em 13/12/1988, na
Secretaria de Segurança Pública do Estado, de cujo cargo foi exonerado em 12/05/2000.

O servidor trabalhou junto à iniciativa privada até o ingresso em seu cargo efetivo
junto ao Município de leme em 14/08/2006, tendo havido lapso laboral pelo período
compreendido entre a exoneração da Secretaria de Segurança Pública e o ingresso em seu
cargo efetivo, de pouco mais de 06 anos.

De acordo com a EC 41/2003, para os servidores ingressantes a partir de
01/01/2004, os proventos são calculados pela média aritmética dos salários de contribuição
e com reajuste seguindo os do Regime Geral.
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Na análise de fixação da data de ingresso no serviço público para fins de verificação
do direito de opção pelas regras de transição, a orientação do Ministério da Previdência à
época da edição da ON 02/2009 diz que será considerada a data da investidura mais remota
dentre as ininterruptas, quando o servidor tiver ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos
na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes
federativos.

O requerimento foi protocolado em 16/07/2018 e concedido em 04/10/2018,
totalizando 02 meses e 19 dias (79 dias) para a conclusão do processo.

Em 06/11/18, a Diretoria de Presidência foi oficiada acerca da recomendação para
abertura de processo administrativo a fim de apurar possíveis irregularidades na concessão
do benefício de aposentadoria no que tange à regra de concessão do benefício,
considerando a análise da fixação da data de ingresso no serviço público.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: abertura de processo administrativo para apurar
possíveis irregularidades na concessão do benefício de aposentadoria no que tange à regra
de concessão do benefício; recomendamos expedição de decisão administrativa por parte da
diretoria executiva acerca da forma da fixação da data de ingresso no serviço público para
fins de verificação de direito das regras para a concessão de aposentadoria.

JUSTIFICATIVA: Princípio da Legalidade, Isonomia, Eficiência, Boa Gestão
Administrativa, Emenda Constitucional 41/2003, Artigo 40 CF/88, Artigo 70 da Orientação
Normativa MPSn. 02/2009 e suas alterações.

Processo ng 39/2018
Servidor: Joel Rodrigues Guerra
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria integral por invalidez, com Portaria

nº 48/2018, proventos calculados pela média aritmética simples e reajuste ocorrendo

quando se der o do RGPS;
Restou comprovado o direito ao benefício.
Observamos boa qualidade dos documentos.
O requerimento foi protocolado no Lemeprev em 24/01/2018 e concedido em

17/09/2018, totalizando 07 meses e 24 dias (234 dias) para conclusão do processo.

Processo ng 42/2018
Servidor: José Carlos Louzada Sant'anna
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria integral - especial insalubre, com

Portaria nº 51/2018, proventos calcula'dos pela média aritmética simples e reajuste

ocorrendo quando se der o do RGPS.
Observamos boa qualidade dos documentos.
O requerimento foi protocolado no Lemeprev em 05/04/2018 e concedido em
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26/09/2018, totalizando OS meses e 22 dias (172 dias) para conclusão do processo.

15. PROCESSOSADMINISTRATIVOS
Não há.

16. PROCESSOSDE LICITAÇÕESE PROCESSOSDE DISPENSADE LICITAÇÃO- LEI
8.666/93

Conforme verificado no portal da transparência do Lemeprev, observou-se não
haver publicação de processos licitatórios no período.

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

Processo nº 067/2018
Objeto: material de cozinha
Contratada: Covabra Supermercados Ltda.
Foi observada a boa ordem do processo.

Processo nº 068/2018
Objeto: inscrição no curso de atualização CPA-l0
Contratada: ANBIMA
Foi observada a boa ordem do processo.

Processo nº 079/2018
Objeto: adaptador wireless USB
Contratada: Teleleme Telecomunicações e Informática Ltda.
Foi observada a boa ordem do processo.

Processo nº 080/2018
Objeto: serviço de conserto em fragmentadora Aurora AS 1030CD
Contratada: MILMAQ Equipamento para Escritório Ltda.
Foi observada a boa ordem do processo.

17. CONTRATOS
Observou-se no site do terneprév, a publicação dos extratos de aditamento dos

contratos realizados no período com as empresas Zetrasoft, VRR Assessoria e Serviços
Informatizados Ltda e Barbosa e Loli sociedade de Advogados.

Processo nº 046/2018
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Objeto: Consultoria Financeira

Contratada: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários ltda.
O procedimento da licitação encontra-se devidamente autuado, enumerado,

contendo autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para
a despesa.

Foi providenciada a juntada do parecer jurídico ao processo posteriormente à
verificação de que não constava no mesmo.

Verificamos que o parecer foi emitido no dia anterior ao da assinatura do contrato,
em 07/06/18. Emite opinião exclusiva sobre a minuta do contrato, concluindo que
"EXCLUSIVAMENTEquanto a minuta de contrato OPINO favorável a sua legalidade e
finalidade".

O parecer jurídico que consta no processo é sobre a minuta do edital ou do
contrato, o qual deve ser precedido da fase externa com finalidade preventiva, colaborando
para o cumprimento dos requisitos constantes do Artigo 55 da lei 8666/93, dentre outros.

Constatamos que o processo estava completo no momento da emissão do parecer,
não tendo sido apreciado ao todo pela assessoria jurídica conforme se pode observar no
parecer emitido.

RECOMENDAÇÃOANTERIOR: juntar parecer jurídico sobre o processo da licitação,
dispensa ou inexigibilidade.

JUSTIFICATIVA: Artigo 38, Inciso VI, da lei 8.666/93. A manifestação sobre a
legalidade tem o condão de promover a análise das normas jurídicas aplicáveis ao caso
concreto e a revisão dos aspectos vinculados dos atos administrativos objeto de exame. O
parecer confirmará a presença dos requisitos de validade ou identificará a sua ausência,
permitindo que a autoridade competente adote a decisão mais conforme com a ordem
jurídica.

NÃO ATENDIMENTO.
RECOMENDAÇÃO ATUAL: juntar parecer jurídico sobre o processo da licitação,

dispensa ou inexigibilidade.
JUSTIFICATIVA: Artigo 38, Inciso VI, da lei 8.666/93. A manifestação sobre a

legalidade tem o condão de promover a análise das normas jurídicas aplicáveis ao caso
concreto e a revisão dos aspectos vinculados dos atos administrativos objeto de exame. O
parecer confirmará a presença dos requisitos de validade ou identificará a sua ausência,
permitindo que a autoridade competente adote a decisão mais conforme com a ordem
jurídica.

Contrato 09/2017
Objeto: fornecimento de sistema de cadastro de segurados.
Contratada: Four Info Desenvolvimento de Software ltda.
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Contrato 09/2017
Objeto: concessão de licença de uso de softwares (módulos de cadastro,

arrecadação, concessão de benefícios, perícia médica, atendimento e suporte técnico).
Vigência: Início em 17/07/2017 e término em 16/07/2018.
lQ Termo Aditivo

Objeto: Acréscimo de serviços previstos no contrato vigente (módulo de
recadastramento web).

Vigência: Início em 14/06/2018 e término em 16/07/2018.
2Q Termo Aditivo

Objeto: concessão de licença de uso de softwares (módulos de cadastro,
arrecadação, concessão de benefícios, perícia médica, atendimento e suporte técnico).

Vigência: Início em 17/07/2018 e término em 16/07/2019.
No extrato do contrato consta o fornecimento do módulo de recenseamento web,

mas não consta no 2Q termo aditivo.

Observamos que o parecer jurídico expedido em 11/07/18 conclui pela aptidão de
as minutas apresentadas produzirem seus efeitos almejados, tendo apreciado ambos os
termos aditivos 01 e 02.

Conforme análise feita e acima apresentada de forma sucinta, observamos não ter
havido a renovação do serviço adicional contratado por meio do lQ Termo Aditivo, que trata
do módulo de recenseamento web. Tal entendimento se deu pelo fato de o Termo Aditivo
01 ter tido vigência de 01 mês e por termos verificado que o Termo Aditivo 02 com vigência
de 01 ano se limitou à contratação dos serviços constantes no Contrato 09/2017, não
mencionando a prorrogação ou recontratação dos serviços adicionais (recenseamento on
line) contratados por meio do termo aditivo Ol.

Sendo assim, entendemos que o serviço de recenseamento web está sendo
prestado e os pagamentos estão sendo realizados de forma irregular, sem a existência do
devido contrato administrativo legal.

Foi expedido parecer jurídico sugerindo que seja firmada ERRATA ao Segundo
Termo Aditivo esclarecendo que na Cláusula Quinta deveria constar "Ratificando-se todas as
demais cláusulas constantes no contrato original 009/2017 e termos aditivos".

Observamos não constar no processo a ERRATA recomendada pela assessoria

jurídica.
RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: regularizar a situação administrativa do serviço de

módulo de recadastramento web que é fornecido pela empresa Four Info, optando pela
contratação do fornecimento do serviço ou pela descontinuação do serviço, realizando o

contrato administrativo na forma da lei no primeiro caso.
JUSTIFICATIVA: Lei de Licitações 8666/93 e Lei de Responsabilidade Fiscal

101/2000.
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NÃO ATENDIMENTO.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: providenciar a ERRATA ao Segundo Termo Aditivo
esclarecendo que na Cláusula Quinta deveria constar "Ratificando-se todas as demais
cláusulas constantes no contrato original 009/2017 e termos aditivos", em atendimento ao
parecer da assessoria jurídica.

JUSTIFICATIVA: lei de licitações 8666/93 e lei de Responsabilidade Fiscal
101/2000.

18. COMPENSAÇÃOPREVIDENCIÁRIA- COMPREV

Na competência Setembro, observou-se valores de pagamento de fluxo da
compensação previdenciária no valor de R$39.229,49, saldo a receber da compensação ROx
RI valor R$34.805,30, e R$4.424,19 do fluxo a pagar. Observou-se 100% de
proporcionalidade de análise entre os regimes.

Na competência Outubro, observou-se valores de pagamento de fluxo da
compensação previdenciária no valor de R$39.191,06, saldo a receber da compensação ROx
RI valor R$34.766,87, e R$4.424,19 do fluxo a pagar. Observou-se 100% de
proporcionalidade de análise entre os regimes. A diferença a menor no valor do fluxo RO
refere-se à redução de 89 para 88 benefícios objetos da compensação.

19. TRANSPARÊNCIA
Site contendo informações financeiras, contábeis e de pessoal. Itens observados:

• Extrato de Contratos e Aditamentos;
• Atos e Termos de licitações;

• Portarias, Decretos e Resoluções;

• Balanços e Orçamento;
• Balancetes de Despesa, da Receita e Extra-orçamentários;

• Prestação de Contas;
• Política Anual de Investimentos;
• Atas do Comitê de Investimentos;
• Autorizações de Aplicação e Resgate;

• Demonstrativo de Concentração de Pl;

• Portal da Transparência.

Observamos no site do Lemeprev, em publicações legais -> publicações oficiais do
lemeprev, a publicação dos Decretos na área destinada aos mesmos.

RECOMENDAÇÃOANTERIOR:providenciar as publicações dentro de prazo razoável.
JUSTIFICATIVA: assegurar a transparência e o acesso às informações exigidas dos

órgãos públicos.
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ATENDIMENTO.

20. DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES
Não foram observadas denúncias e/ou representações contra esta autarquia.

21. ALMOXARIFADO - ENTRADAESAíDA DEMATERIAIS E ENTRADAESAíDA DE
PRONTUÁRIOSDOARQUIVO DIGITAL

Em análise dos controles de entrada e saída de processos de benefícios
previdenciários e de controle de Materiais de Expediente, de produtos de
Limpeza/lavanderia e de Alimentação/Cozinha, foi observado o efetivo controle.

22. PROCESSOS- PROCURADORIAAUTÁRQUICA
O cargo de procurador autárquico encontra-se provido por servidor licenciado para

tratar de interesses particulares.

São atribuições do Procurador Autárquico, de acordo com a lei 623/11:
"Presta assistência jurídica à autarquia através de representação judicial e

extrajudicial,bem como exerce atribuições de consultariae assessoriajurídicado executivo
e da administração em geral e, ainda executa outras tarefas afins e correlatas."

Observamos extrato de contrato publicado em 23/10/2018 com a empresa Barbosa
e loli Advogados para prestação dos serviços jurídicos de competência da procuradoria, cujo
objeto corresponde às atribuições do procurador autárquico conforme acima transcrito
trecho da lei.

Em análise dos procedimentos e processos administrativos por amostragem,
observamos que:

• Houve a emissão de 01 (um) parecer favorável à concessão de
aposentadoria especial por exposição a agentes insalubres, cujo processo
não continha documento comprobatório do direito requerido, ou seja, o PPP
contendo 25 anos de tempo de serviço expostos aos agentes conforme
determina a legislação previdenciária.

•

• Em relação ao processo de dispensa de licitação nº 46/2018, verificamos que
o parecer emitido limitou-se à análise da minuta do edital e/ou minuta do
contrato. Tal análise deve ser feita na fase interna do processo de licitação
ou dispensa. Observamos não haver manifestação acerca dos aspectos
vinculados dos atos administrativos objeto de exame.
O parecer feito em solicitação da Diretoria Administrativa e Financeira,
concluiu pela não competência pela análise e não adentrou o mérito da
aplicabilidade, não atendendo às necessidades da autarquia.
Em análise do Termo Aditivo 02/2018 do contrato 09/2017, observamos que•
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o parecer emitido pela assessoria jurídica concluiu pela eficácia das minutas
apresentadas. Observamos que o 2º termo aditivo firmado pelo Lemeprev
com a empresa Four Info não vislumbra a prestação do fornecimento do
módulo de recadastramento web, com vigência de 01 mês, feito por meio
do 1º termo aditivo do contrato 09/2017, não gerando a eficácia almejada
pela Diretoria Executiva, quer seja, a inclusão do módulo de recenseamento
web no Termo Aditivo 02.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: apurar possíveis irregularidades na prestação dos
serviços prestados pela empresa Barbosa e Loli Advogados.

JUSTIFICATIVA:Lei 8666/93.
NÃO ATENDIMENTO.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: apurar possrvers irregularidades na prestação dos
serviços prestados pela empresa Barbosa e Loli Advogados.

JUSTIFICATIVA:Lei 8666/93.

Leme, 03 de janeiro de 2019.

CONTROLEINTERNO

cL~Q1~
Claudia Dametto Tambolim

Presidente

~ o~ DJ\. <)(Ü
claJd~~e Aparecida tde Camargo

Membro
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