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CONTROLEINTERNO

RELATÓRIODO 6º BIMESTRE/2017

1. CUMPRIMENTO DEMETAS EAVALIAÇÃO DA GESTÃO

Avaliação dos resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária,

financeira e patrimonial:

1.1 ORÇAMENTÁRIA

Foi verificada a publicação do Decreto 6942, de 06 de novembro de 2017, em 11 de

novembro de 2017, na imprensa oficial do Município de Leme com edição nº 2547: Abre

crédito adicional suplementar no valor de R$3.000,OO (três mil reais) por anulação parcial

para despesas e passagens com locomoção com a Diretora Presidente do Lemeprev para

participar do 5º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPSem Brasília/DF.

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 autónoma.

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 lCM101/2000

Foi observado haver nota de restos a pagar ordinário no valor de R$550,OO, de

prestação de serviço de reparo em instalação elétrica da sede do RPPS,com empenho nº

344/2017, datado de 07/12/17.

Art. 54 da lCM101/2000

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 Novembro, 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 Dezembro.

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

89ª e 90ª 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 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 172, sendo 138 inativos e 34 pensionistas. No total,

houve o pagamento de 523 benefícios na competência Novembro/17.

Na competência Dezembro/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 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 186, sendo 150 inativos e

36 pensionistas.

Foi observado o pagamento da segunda parcela da Gratificação Natalina.
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Os pagamentos das folhas de pagamentos 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

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 DEATIVOS EDESTINAÇÃO DEATIVOS

Artigo 44 da LCM 101/2000

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 DOSSERVIDORES

As contribuições previdenciárias dos servidores foram recolhidas pelos órgãos

patronais em conformidade com a legislação vigente.

4.2 PATRONAIS: Foi observado que parte das contribuições previdenciárias

referentes às competências setembro (R$527.604,34), outubro (R$524.101,43), novembro

(R$531.422,50), dezembro (R$450.705,61) e Gratificação Natalina (R$454.497,78) não foram
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recolhidas pelo ente.
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4.3 APORTE MENSAL: Foi observado que parte dos aportes referentes às

competências setembro (R$200.357,65), outubro (R$200.357,65) e novembro

(R$200.357,65) não foram recolhidas pelo ente tempestivamente.

Foi verificado que o Executivo Municipal foi oficiado pelo Instituto de Previdência

sobre o atraso por meio dos ofícios nQs505-506/2017, 40-41/2018 e 77/2018.

5. RENEGOCIAÇÃODE DíVIDA E PARCELAMENTOS

Art. 5º da Portaria MPS 402/2008 e Art. 36 da Orientação Normativa nº 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 CAUSADOSAO ERÁRIO

Não foram apurados danos ao erário no período.

7. CONFORMIDADE DOS REGISTRaSCONTÁBEIS

Artigo 156 da Lei Complementar Municipal 623/2011

A escrituração contábil da LEMEPREV é distinta, sendo seus registras contábeis,

bem como o plano de contas, próprios.

Os registras 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.
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Verificamos que os arquivos foram encaminhados ao sistema AUDESP com

regularidade e tempestividade. Os Demonstrativos de Informações Previdenciários e

Repasses - DIPR - de setembro e outubro foram regularizados e enviados ao sistema

CADPREV,bem como os de novembro e dezembro.
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RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: 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 Sº da Portaria MPS n° 204/2008, na nova redação dada pela Portaria MPS nº

21/2013. O DIPR deverá ser enviado até o último dia do mês seguinte ao encerramento de

cada bimestre.

ATENDIMENTO.

8. CRITÉRIOSADOTADOS PARA MANTER OS DADOS ATUAlIZADOS

Artigo 165 da LCM 623/2011 e Decreto nº 6.818/2016

Verificamos a atualização dos dados dos servidores públicos municipais, segurados

da LEMEPREV, sendo realizado anualmente, através de coleta presencial ou à distância -

modalidade aplicável aos servidores ativos - 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 encontra-se em fase de ajustes

finais.

9. PROCEDIMENTOS DECOBRANÇA

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

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;

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

contatos telefónicos.

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 do Certificado da Nota Técnica Atuarial

feito em 26/04/17, cujo atuário responsável é Richard Dutzmann, e em 13/12/17, em

substituição foi enviado Certificado da Nota Técnica Atuarial, cujo atuário responsável é Julio

Machado Passos, na qual se verificou 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 101/2000, que trata dos limites de gasto

com pessoal, com alteração de toda a metodologia de cálculo, incluindo o método de

financiamento.

Observou-se que o DRAA que consta no CadPrev cujo atuário responsável é Julio

Machado Passos, em sua página 2 que trata da composição da massa, assinala não possuir
q
ri

segregação.

Em janeiro, a Lei Complementar Municipal nQ 742/2018 foi publicada a qual se

Em consulta pública feita ao site CADPREV, verificou-se que até o momento não

encontra em vigor, aplicando-se o novo plano de custeio - segregação de massa.

consta o Certificado do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) vigente,

Administrativo providenciar ciência da documentação enviada pelo Poder Executivo à

Secretaria de Previdência, a fim de esclarecer a segregação de massa.

JUSTIFICATIVA: Parágrafo Único, Artigo 95, da LCM 623/2011. A alteração de
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constando pendente seu envio.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: Recomendamos à Diretoria Executiva e Conselho

legislação municipal que implique em
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discutida, previamente, com os órgãos componentes da estrutura de governança da

LEMEPREV. O planejamento 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

ATENDIMENTO.

11. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTONAS RESOLUÇÕESCMN Nº 3.922/10, 4.392/14

E4.604/17, QUE ALTERAA RESOLUÇÃOCMN Nº 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. Foi

observado que em virtude da Resolução CMN nº 4.604/17, a maior parte dos investimentos

da carteira do Lemeprev ficou desenquadrada. Foi publicada a Nota Técnica SEI nº 12 da

Secretaria de Previdência, esclarecendo a respeito do desenquadramento ocorrido. Foram

tomadas as providências necessárias para regularização da carteira.

Foram publicados no site http://www.lem~rev.sp.govJ?.rL Ata do Comitê de

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

Demonstrativo de Concentração do PL - todos de outubro, novembro e dezembro de 2017,

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 Patrimônio em Investimentos LEMEPREV apresentou em novembro o

desempenho da carteira de -0,06%. Frente à meta atuarial acumulada no ano de 8,06%, o

desempenho da carteira foi de 11,31%, representando o valor acumulado no mês de

(-R$123.541,69), e acumulado no ano de R$ 21.102.915,20.

Em dezembro, o desempenho da carteira foi 12,17%. Frente à meta atuarial

acumulada no ano de 9,04%%, o desempenho da carteira foi de 11,31%, representando o

valor acumulado no mês de R$1.680.619,57, e acumulado no ano de R$22.783.534,77.

Observou-se a recuperação da carteira em relação ao mês de novembro.
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12. TAXA DEADMINISTRAÇÃO

Artigos 10 e 11 da lCM 623/2011, Art.9º da lCM 629/2011 e Art.15, da Portaria

MPS nº 402/2008

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

remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS.

Os valores inicialmente obtidos das guias de recolhimento de cada órgão patronal

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

pelos entes patronais e realizados os ajustes necessários.

Houve deliberação das pautas de novembro e dezembro pelo Conselho de

Administração conforme registro nas Atas 89 e 90 das Reuniões 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

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-RPPSa

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, q
ri

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: apresentar novo cronograma do Plano de Ações e

QJ
"O
oo
ro
c
õD-ro
c,

,..:_
ri

---
~
QJ

E
as
0'.o
I
o
E
~
c

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.

iniciar as providências para implantação do SIPREV.

JUSTIFICATIVA: Integração do Siprev com o E-Social, gratuidade, código aberto,
QJ
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retorno de informações de óbitos, transparência dos dados, vínculos no RGPS,cruzamento

dos dados do RPPScom sistemas sob a gestão do Ministério.

NÃO ATENDIMENTO.
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RECOMENDAÇÃO ATUAL: apresentar novo cronograma do Plano de Ações e iniciar

as providências para implantação do SIPREV,

14. CONCESSÃO DE BENEFíCIOS PREVIDENCIÁRIOS

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

abaixo:

. BENEFíCIOS ANALISADOS NO 6º BIMESTRE

Servidor: MARIA DASDORESVIEIRA DEMIRANDA FERREIRA

Foi observado que se trata de requerimento de benefício previdenciário de

Aposentadoria Especial- Art. 40 §4º Inc III da Constituição Federal/88.

Encontra-se autuado.

Foi observada qualidade satisfatória dos documentos do processo, além do mais,

consta no LTCAT o embasamento legal atualizado, em atendimento à recomendação

anteriormente feita.

Foi verificada a boa ordem do processo.

O requerimento foi protocolado em 10/07/17 e sua decisão data de 22/11/17. Foi

apurado o tempo de 132 dias (04 meses e 12 dias) para decisão.

RECOMENDAÇÃO: não há.

Foi observado que se trata de requerimento de benefício previdenciário de

Processonº 65/2017

Servidor: ELISEUBARRETOSVASCONCELOS

Aposentadoria Especial- Art. 40 §4º Inc III da Constituição Federal/88.

Encontra-se autuado.
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Foi observada qualidade satisfatória dos documentos do processo, além do mais,

consta no LTCAT o embasamento legal atualizado, em atendimento à recomendação

anteriormente feita.

Verificou-se a atualização dos proventos, em conformidade com o índice de

atualização do mês. Entretanto, não consta no processo a ficha financeira que demonstra a
(19) 3573-7521 CNPJ:11.639.339/0001-59
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aplicação na folha de pessoal do novo valor apurado.

Foi verificada a boa ordem do processo.

o período apurado para decisão do pedido de aposentadoria, compreendido da

data do protocolo do requerimento em 11/10/2017 até a expedição da Portaria de

concessão em 11/12/2017 foi de 60 dias (02 meses).

RECOMENDAÇÃO: providenciar a inclusão da ficha financeira que demonstra a

atualização dos proventos em atendimento ao novo cálculo, o qual considera o índice de

atualização monetária da competência, nos processos de concessão de benefícios que sejam

objetos de revisão. Providenciar a regularização da base de dados cadastral constante no

Progetec.

JUSTIFICATIVA: boa ordem do processo e manutenção da atualização da base de

dados cadastrais - artigo 26, inciso VI, da Lei Complementar Municipal 623/11.

BENEFíCIOS ANALISADOS NO SQBIMESTRE

Processo nQ 47/2017

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: 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

Processo nQ 48/2017

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

TCE-SP2016.

ATENDIMENTO.

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.

ATENDIMENTO.
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15. PROCESSOSADMINISTRATIVOS

Processo n.Q 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 há mais de 60 dias.

Situação atual: Decisão proferida.

16. PROCESSOSDE LICITAÇÕESE PROCESSOSDE DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI

8.666/93

Conforme verificado no portal da transparência do Lemeprev, observou-se:

.:. Processo Licitatório nº 003/2017 - Pregão Eletrônico nº 001/2017:

contratação de empresa especializada para a realização de concurso público.

(FRACASSADA);

.:. Processo Licitatório nº 004/2017 - Pregão Eletrônico nº 002/2017:

contratação de empresa especializada para realização de concurso público

do Lemeprev. (HOMOLOGADO).

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

Processo nQ 104/2017

Processo nQ 107 /2017

Objeto: Serviço de implantação de aplicativo de recenseamento eletrônico

Contratada: VRRAssessoria e Serviços Informatizados

Foi observada a boa ordem do processo.

Foi observada a boa ordem do processo.
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Objeto: Serviço de limpeza em prédio

Contratada: Limpex Empresa de Limpeza Ltda - ME

Processo nQ 108/2017

Objeto: Serviço de dedetização

Contratada: Controle Max - Controle Ambiental de Pragas Urbanas Ltda - ME
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Foi observada a boa ordem do processo.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: providenciar parecer jurídico para os próximos

processos de dispensa de licitação.

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

Procedimento e Julgamento, explicita que serão juntados oportunamente no procedimento

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

inexigibilidade. Lei 8.666/93 - análise da compatibilidade com o preço em vigência no

mercado.

ATENDIMENTO.

17. CONTRATOS

Foram analisados os seguintes contratos/aditamentos:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2016 - VARITUS EIRELI -

Prestação de serviços. Foi observada a boa ordem.

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATONº 04/2014 - 5D FULL BRAZILEIRELI- ME

- Prestação de serviços. Foi observada a boa ordem.

CONTRATO Nº 11/2017 - VRR ASSESSORIAE SERViÇOSINFORMATIZADOS LTDA -

Prestação de serviços: verificar análise no relatório do 1º BIMESTREde 2018.

18. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Na competência novembro, observou-se pagamento de fluxo da compensação

previdenciária no valor de R$78.378,66. O saldo a receber da compensação RO x RI foi de

R$69.712,86, já descontado o valor de R$8.665,80 do fluxo a pagar. Observou-se alteração

na proporção de 100% x 97,77% de requerimentos analisados, o que demonstra pendência

de análise de requerimento por parte do Lemeprev.

Na competência dezembro, observou-se o pagamento do fluxo da compensação

previdenciária no valor de R$39.189,33, saldo a receber no valor de R$ 34.846,94, referente

ao saldo da compensação ROx RI. Observou-se alteração na proporção de 100% x 97,77% de
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requerimentos analisados, o que demonstra pendência de análise de requerimento por

parte do Lemeprev.

Conforme se verificou no relatório da competência Fevereiro/1S, junto à

Coordenação de Previdência, a proporcionalidade encontra-se 100% x 100% atualmente.

19. TRANSPARÊNCIA

Site atualizado com 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: foi observado que o Balanço Orçamentário e os

demonstrativos das receitas e despesas do 4Q ao 6Q bimestres de 2017 não

se encontram publicados;

• Balancetes de Despesa, Receita e Extra-orçamentários;

• Prestação de Contas;

• Política Anual de Investimentos;

• Atas do Comitê de Investimentos;

• Demonstrativo de Concentração de PL/APR's;

• Portal da Transparência.

Foram observadas as publicações da Ata do Comitê de Investimentos,

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

referentes às competências outubro, novembro e dezembro de 2017.

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR: providenciar as publicações dentro de prazo razoável,

de forma a assegurar a transparência e o acesso às informações exigidas dos órgãos
~
2
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públicos.

RECOMENDAÇÃO ATUAL: providenciar as publicações dentro de prazo razoável, de

forma a assegurar a transparência e o acesso às informações exigidas dos órgãos públicos,
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NÃO ATENDIMENTO.

20. DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES

Não chegou ao nosso conhecimento a existência de Denúncias ou Representações

contra a Autarquia.

21. AlMOXARIFADO - ENTRADA E SAíDA DE MATERIAIS E ENTRADA ESAíDA DE

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.

22. PROCESSOS- PROCURADORIA AUTÁRQUICA

Foi apresentado relatório da procuradoria autárquica em dezembro, o qual integrou

o relatório do 5º Bimestre, contendo informações detalhadas dos processos objetos de

análise pelo setor. Observou-se a contratação de empresa para prestação de serviços

jurídicos para suprir a ausência da servidora.

Não foi possível obter as informações atualizadas em virtude do período de gozo de

férias/licença da servidora.

Presidente

Leme, 26 de março de 2018.
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