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Estado de São Paulo

Relatório de Controle Interno n° 05/2016

Período verificado: Maio de 2016

Senhor Presidente, venho apresentar o Relatório de Controle Interno conforme

verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada em 19 de

dezembro de 2015. Este relatório abrange o mês de maio de 2016.

Despesas administrativas

As despesas administrativas estiveram dentro dos limites legais maio/2016

Contratos

ri.-
Não foi celebrado nenhum contrato no mês de maio de 2016

Compras ou serviços sem licitação

Em maio houve a despesa de R$ 3.100,00 referente à confecção de parede

drywall com porta, para criação do ambiente da nova sala da presidência, serviço executado

por José Ribamar A. Rocha CNPJ: 23296644000174, conforme processo administrativo

65/16 e empenho número 66/16; houve a despesa com serviços elétricos, substituição das

lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED, com adaptação das calhas das lâmpadas

substituição de seis lâmpadas de emergência e instalação de novos pontos de tomadas

para ar condicionado, a despesa foi de R$ 1.600,00, serviço executado por Gerson Gebara

CNPJ: 13321882000139, conforme processo administrativo 173/15 e empenho 67/16.

Houve a compra de passagens aéreas para ida e volta, para participação em congresso

jurídico previdenciário, realizado em Juiz de Fora - MG, das servidoras Rejane W. da S. G.

de Godói e Maria Carolina C. Signorini. O valor total das passagens foi R$ 530,60,

adquiridas da empresa CVC Brasil CNPJ: 10760260000119, conforme processo

administrativo 83/16 e empenho 68/16, referente ao mesmo Congresso houve a despesa de
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R$ 400,00 para Inscrição das servidoras já relacionadas, pago ao INSTITUTO DE

ESTUDOS PREVIDENCIARIOS LTDA ME CNPJ:08429802000123, conforme processo

administrativo 83/16 e empenho 71/16. Houve também a aquisição de estante de aço, cujo

valor foi R$ 818,00, adquirido da empresa Maqfax Comércio LTDA, CNPJ 68273747000157,

conforme processo administrativo 74/2016 e empenho 69/16. Houve a despesa de

hospedagem dos servidores Jean M. de Oliveira, Kátia H. Daia e Patrícia R. Quaresma, para

participação em curso temático de Controle Interno, realizado em Tatuí-SP, oferecido

gratuitamente pela APEPREM. Hospedagem provida pela HOSPEDARIA BELA VISTA

EIRELI - EPP CNPJ71922991000108, Valor total R$ 235,00 conforme processo 82/16 e

empenho n° 70/2016. Houve a despesa de R$ 1.200,00 referente à anuidade 2016 da

ASSOCIAÇÃO BRAS.INST.PREV.EST.E MUNIC. - ABIPEM CNPJ:29184280000117

conforme processo administrativo 22/11 e empenho 72/16. Houve a despesa de R$ 500,00

referente à anuidade 2016 da ASSOCIAÇÃO PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL

CNPJ:01144081000166 conforme processo administrativo 48/04 e empenho 76/16. Houve a

despesa de aquisição de TV para instalação na sala de reunião, valor pago: R$ 2.311,69.

Adquirida da empresa CNOVA COM. E ELET. S.A. CNPJ:07170938000107, conforme

processo administrativo 89/16 empenho 75/16.

Verba de adiantamento

As despesas com verba de adiantamento estão dentro da normalidade, com

acompanhamento do controle interno.

RH/Folha de pagamento

Os registros e prontuários dos servidores do Instituto estão em boa ordem, e

todos os trâmites burocráticos do RH foram seguidos. Os valores pagos aos ativos e inativos ,

estão corretos assim como as retenções, por amostragem. fl\

Almoxarifado e patrimônio

O Almoxarifado está em boa ordem, com acesso restrito e controle de entrada e

saída de material, assim como controle de quantidades mínimas de material, por

amostragem, a verificação da quantidade de itens em estoque confere com quantidade

descrita no software de controle de estoque.
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Os bens patrimoniais estão registrados no sistema de controle de patrimônio,

estão com tarjeta de numeração e foi executada a depreciação mensal. Há termos de

responsabilidade assinados e afixados em local visível.

Instalações e equipamentos

As condições físicas do prédio sede do Instituto estão em boa ordem, assim

como os equipamentos de uso pessoal ou coletivo. O laudo de vistoria dos bombeiros está

válido até outubro de 2017. Os extintores de incêndio estão dentro do prazo de validade e

com indicação de pressão adequada.

Arquivo

O arquivo atende os itens de verificação de controle interno.

Informática

A rotina diária de backup externo automático está em ordem. Assim como a

rotina de backup do site do Instituto e do arquivo PST do Outlook das estações de trabalho.

Há antivírus instalado em todas as estações de trabalho e no servidor, com rotina de

atualização automática.

Os atos foram publicados no site do Instituto.

Contabilidade e finanças

Os saldos bancários das contas no mês de Maio/2016 encontram-se de acordo ^y

com o saldo contábil. Os demonstrativos de competência de Abril foram enviados no mês /^

de Maio para o Tribunal de Contas, dentro do prazo, com relação ao Ministério da

Previdência ocorreu o envio do DAIR referente ao bimestre: Março e Abril/2016 no dia

24.05.2016 e DIPR referente ao mesmo período no dia 31/05/2016, envio dentro do prazo

conforme verificação do Processo 018/2016.
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Comitê de Investimentos

Em maio o Comitê de Investimentos reuniu-se quatro vezes e emitiu as APRs

de números 40 a 58, as APRs emitidas constam em ata, e as atas do Comitê encontram-se

publicadas no site do Instituto. Não houve cadastramento de novos fundos de investimento.

Os investimentos estão de acordo com a legislação vigente e com a política de

investimentos aprovada pelo Conselho Administrativo.

Acompanhamento atuarial

Com relação ao déficit atuarial apurado, conforme Oficio n° 069/2016 ocorreu o

repasse do Instituto - conta custeio para conta previdência no valor R$ 28.958,33 (0,82%)

liquidando a parte do Instituto com relação ao déficit apurado, recebimento já contabilizado

conforme Processo 005/2016, a Câmara cujo montante era de R$ 109.829,75 (3,11%)

parcelou em 12 vezes, parcelas no valor de R$ 9.152,48, realizando um depósito de R$

45.762,40 no dia 13.05.2016 referente às parcelas correspondentes de Janeiro a Maio/2016

que foi contabilizado, conforme verificação Processo 012/2016. Com relação a Prefeitura

não há, até o momento, esclarecimentos quanto a forma de pagamento do déficit apurado

pelo atuário no valor de R$3.392.715,11 (96,07%).

Base de dados

Base de dados cadastral está em boa ordem, inclusive com cadastramento em

curso, dos servidores recém admitidos em concurso público pela Prefeitura. Foi executada a

importação dos arquivos mensais de remuneração, contribuição e novos servidores.

Foi enviado o arquivo de importação do Siprev ao CNIS

Comprev

O acompanhamento dos processos enviados ao Comprev foram realizados,

assim como o controle do recebimento do fluxo mensal dos repasses dos casos já

aprovados que ocorreram no dia 06.05.2016 no valor de R$ 123.222,03 estando em dia e no

valor correto de acordo com extratos bancários contabilizados e constante do Processo n°

013/2016.
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Repasses

Os repasses das contribuições ocorreram dentro do prazo, da Prefeitura na

competência Abril ocorreu nos dias 09.05 no valor de R$ 482.443,06 e no dia 10.05 o valor

de R$ 1.535.287,13 totalizando o valor de R$ 2.017.730,19, estando de acordo com

Processo 011/2016 - vol.03, o repasse da Câmara Municipal na competência Abril foram

realizados no dia 02/05/2016 no valor de R$ 78.157,92 de acordo com o Processo

012/2016, contabilizados no mês de Maio/2016, estando de acordo também com os extratos

bancários e contabilizados dentro do mês Maio/2016.

Previdência

O Setor Previdenciário efetuou em dia a conferência dos valores das

contribuições dos entes patronais e servidores ativos ref. maio/16, bem como os descontos

dos valores pagos para auxílio-doença. Não houve divergência no repasse das

contribuições da Câmara Municipal. Quanto à Prefeitura, houve apuração de divergências

que foram oficiadas para regularização no mês seguinte. Houve ainda o acerto do repasse

ref. abril/16.

A seguir elenco as aposentadorias concedidas no período avaliado:

Maio/16

.Darci Pereira de Macedo

Rosana Gomes Inácio

Geraldo Magela Soares Pires

Proc.Adm.86/16

Proc.Adm.77/16

Proc.Adm.64/16

Tempo de Contribuição

Inyalidez,

Invalidez r

Não houve concessão de pensões.

Todos os processos listados acima, assim como os benefícios de auxílio-doença,

atendem, a nosso ver, a legislação e aos itens de controle interno.
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Trabalhos das Comissões

A Comissão de Avaliação de Bens, realizou trabalhos para apurar os itens para

desfazimento. A relação foi apresentada ao Conselho Administrativo, que deliberou pelo

desfazimento conforme Resolução 05/16 - BERTPREV, publicada no Boletim Oficial dia

21.05.2016. Procedimentos autuados no processo administrativo 84/16.

Bertioga, 04 de Agosto de 2016

Jeaa

Presidente

de Oliveira

lissão de Controle Interno

Kátia Hidalgo Daia

Comissão de Controle Interno

Patrícia Ramos Quaresma

Comissão de Controle Interno

Patrícia fymós Quaresma

Controle Interno
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