
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2022 

 

 Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno, 
conforme verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada 
em 19 de dezembro de 2015. 

 

PERÍODO VERIFICADO: SETEMBRO E OUTUBRO 

 

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

   CONTRATOS E RENOVAÇÕES: 

 

Tanto para assinatura de novos contratos como para renovações, os 
processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da 
conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se 
a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de 
contratação está de acordo, bem como verificado as informações constantes no 
contrato. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos 
procedimentos. 

As informações relativas à Fase 4 – Licitações e Contratos AUDESP referente 
às competências setembro e outubro/22, não foi possível averiguação no sistema 
Audesp. 

 

 

SETEMBRO 

 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA - CNPJ: 06.344.497/0001-41 

Proc. Adm: 168/2022 

Modalidade de licitação: Dispensa de licitação. (Lei 8.666/93). 
Contratação de Serviço de Fornecimento de cartão alimentação. 
Valor – Sem custo pela prestação do serviço. 
Assinatura: em 05/09/2022. 
Prazo: 12 meses, a contar de 05/09/2022. 

 

OUTUBRO 

 ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LTDA – CNPJ: 
16.778.036/0001- 30 

Proc. Adm: 222/2022 

Modalidade de licitação: Dispensa de licitação. (Lei 8.666/93). 
Contratação de Prestação de serviço de cursos e/ou palestras aos segurados 
do RPPS 
Valor – R$ 1.370,00/mês. (improrrogável) 
Assinatura: em 17/10/2022. 
Prazo: 12 meses, a contar de 17/10/2022. 
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 CARDPRESS – TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI – CNPJ: 
26.644.106/0001- 11 

Proc. Adm: 158/2020 

Modalidade de licitação: Dispensa de licitação. (Lei 8.666/93). 
Contratação de Prestação de serviço de confecção de cartões de 
identificação 
Valor – R$ 12,00 por unidade  
Assinatura: em 21/10/2022. 
Prazo: 12 meses, a contar de 21/10/2022. 

 

COMPRAS – SERVIÇOS 

VERIFICAÇÃO DAS COMPRAS – SERVIÇOS REALIZADAS NO PERÍODO: 

 

Tanto as compras como as contratações de prestação de serviços, os 
processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da 
conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se 
a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de 
contratação está de acordo. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de 
conformidade dos procedimentos. 

 

SETEMBRO 

 ASSOCIAÇÃO PAULISTA ENT. PREV MUNICIPAL - APEPREM -
CNPJ:01.144.081/0001-66 

 Proc. Adm: 178/2022 

  Modalidade de contratação: Dispensa de licitação  

 Inscrição de servidores para participação do 15º Encontro Jurídico e 
Financeiro - APEPREM (SP) 

 Valor – R$ 4.095,00 

 

 J BRILHANTE COMERCIAL – EIRELI   CNPJ: 

 Proc. Adm: 001/2022 

  Modalidade de contratação: dispensa licitação  

 Compra de adoçante de alimentos e açúcar refinado 

 Valor – R$ 501,40 
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OUTUBRO 

 ASSOC. BRASILEIRA INST. PREV. ESTADUAL E MUNICIPAL- ABIPEM 
CNPJ:29184280000117 

Proc. Adm. 268/2022 – BERTPREV 

Modalidade de contratação: Dispensa de Licitação 

Compra/serviço: Inscrição servidores e Conselheiros no Congresso da ABIPEM 
em Brasília/DF  

Valor – R$ 2.660,00 

 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

VERIFICAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS: 

  

O Controle interno realiza verificação dos valores constantes nas folhas de 
pagamento, de modo a conferir se os mesmos foram lançados corretamente. 

 

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 
005/2022, 006/2022 e 007/2022, que tratam da Folha de Pagamento mensal, tanto dos 
Ativos do Instituto como Aposentados e Pensionistas, que se encontram em boa ordem. 

Foi expedida a Portaria nº 39/2022 concedendo a redução de carga horária ao 
servidor Phelippe dos Santos do Bom Sussesso, conforme art. 1º da Lei Municipal nº 
1216/2016, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 1444/2021. 

 

 Com relação a Declaração de Bens, cuja obrigatoriedade anual da entrega, 
encontram-se em boa ordem. 

As informações relativas à Fase 3 – Atos de Pessoal AUDESP referente a 
competência agosto foi enviado em 08/09/2022 e setembro/22 em 03/10/2022, conforme 
verificação no Sistema Audesp. 

 

            BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI 

 

 VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DO ALMOXARIFADO 

 

O Controle Interno realizou verificação dos relatórios constantes nos 
processos 003/2022 e 004/2022 e efetuada análise por amostragens dos itens 
constantes no almoxarifado e bens patrimoniais do BERTPREV, afim de verificar se as 
quantidades estão de acordo com os relatórios. Os bens patrimoniais, os produtos 
existentes no almoxarifado e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo 
executada e encontram-se em boa ordem.  
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VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

 

O Controle Interno verifica a execução dos backups através da análise dos 
relatórios constantes em processo administrativo destinado ao acompanhamento da sua 
execução. Os backups de dados do Instituto encontram-se em boa ordem, conforme 
vistas ao Processo 008/2020. 

 

 

    COMISSÕES DE TRABALHO 

 

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES 

O Controle Interno verifica todos os trabalhos realizados pela comissão devidamente 
nomeada.  

 

SETEMBRO 

A equipe da Comissão de Promoção se reuniu em 21/09/2022 para avaliação promoção 
horizontal da servidora Patrícia Ramos Quaresma. 

 

OUTUBRO 

A equipe da Comissão de Promoção se reuniu em 17/10/2022 para avaliação da 
promoção vertical horizontal da servidora Kátia Hidalgo Daia; promoção vertical do 
servidor José Ferreira Melo Filho e promoção vertical da servidora Patrícia Ramos 
Quaresma. 

 

A equipe da Comissão de Etica se reuniu em 20/10/2022 para análise da defesa da Sra. 
Rejane Westin, Procuradora e CJP do BERTPREV no Processo Administrativo nº 
259/22. 

 

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA 

VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS 

             O Controle Interno efetua por amostragem as conciliações dos extratos emitidos 
no período de modo a averiguar se os valores estão de acordo com os registros 
contábeis.  

 Os extratos bancários encontram-se conciliados, a Conciliação bancária foi 
enviada pelo sistema Audesp, referente a competência agosto foi enviado em 
21/09/2022 e setembro/22 foi enviado em 25/10/2022, conforme verificação Proc. Adm. 
064/2022. 
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 VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES 

 O Controle Interno acompanha a aprovação dos balancetes emitidos no período, 
tal aprovação é feita pelo Conselho Fiscal em suas reuniões. 

                  - SETEMBRO: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 30/09/2022 foram 
apresentados balancetes competência agosto/22, onde deliberou-se em ratificar a boa 
ordem, conforme Ata publicada no site.  

                  - OUTUBRO: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 21/10/2022 foram 
apresentados balancetes competência setembro/22, face a não apreciação do Resumo 
das Receitas e Despesas Previdenciárias, deliberou o conselho por unanimidade que a 
apreciação dos balancetes de setembro/2022 seja feita na próxima reunião ordinária, 
conforme Ata publicada no site.  

 

Demonstrativos Previdenciários: 

VERIFICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS: 

 DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos. 

  O Controle Interno verifica se a obrigação do envio dos Demonstrativos das 
Aplicações e Recursos – DAIR, e declarações estão sendo enviados dentro do prazo 
estipulado pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado 
de Regularidade Previdenciária. 

Conforme verificação física ao Processo 052/22, foram seguidas as instruções descritas 
conforme abaixo: 

  - SETEMBRO: Em 26/09/2022 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações 
e Investimentos dos Recursos competência agosto/22. 

           - OUTUBRO: Em 27/10/2022 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e 
Investimentos dos Recursos competência setembro/22.  

 

DIPR – Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses 
(Obrigatoriedade Bimestral) 

           O Controle Interno verifica se a obrigação do envio do Demonstrativo de 
Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, está sendo efetuado dentro dos 
prazos estipulados pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- 
Certificado de Regularidade Previdenciária. 

                    O bimestre JULHO e AGOSTO/22, foi enviado em 23/09/2022. 

                   O bimestre SETEMBRO e OUTUBRO/22, será enviado em NOVEMBRO. 
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Investimentos 

VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

O Controle Interno acompanha as movimentações financeiras efetuadas nos 
fundos através das atas do comitê de investimento, bem como a emissão dos APR`s 
(Autorização de Aplicação e Resgate) encontrados no site do BERTPREV nos link 
descritos abaixo:  

http://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colegiados/comite-de-
investimentos/atas-comite/ 

http://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colegiados/comite-de-
investimentos/autorizacao-de-aplicacao-e-resgate/ 

Por amostragem é verificado através de extratos constantes de processo a 
movimentação apontada em APR´s.  

                 - SETEMBRO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 06 vezes, sendo 04 
reuniões ordinárias e 02 extraordinárias, foram emitidos os APR nºs. 105 a 116/2022. 

                  - OUTUBRO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes, sendo 04 
reuniões ordinárias e 01 extraordinárias, foram emitidos os APR nºs. 117 a 125/2022. 

 

Credenciamento 

 

 VERIFICAÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS  

 

O Controle Interno verifica o credenciamento de novas Instituições Financeiras e 

a renovação de credenciamento de Instituições já credenciadas. 

São verificados por amostragem se constam em processo a documentação 

exigida em resolução 02/21 – Conselho Administrativo, que disciplina o credenciamento 

das instituições financeira.   

No bimestre SETEMBRO/OUTUBRO: Não houve renovações e/ou novos 
credenciamentos. 

 

OBS: Registramos que há credenciamentos vencidos, porém em processo de 

renovação. 
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3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA 

 

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS 

 

O Controle Interno verifica o total de repasses previdenciários realizados no 

período com base nos relatórios registrados nos respectivos processos administrativos, 

repasses previdenciários da Prefeitura Municipal de Bertioga, Câmara Municipal de 

Bertioga, BERTPREV e COMPREV. 

 

No bimestre avaliado houveram os repasses previdenciários relacionados abaixo 

e todos os itens estão em boa ordem, as informações foram verificadas em processo 

administrativo, onde consta relação de valores a receber expedida pelo setor 

previdenciário, extrato bancário provando o recebimento do repasse e registros 

contábeis.   
  

 

    REPASSES PREVIDENCIÁRIOS 

 

 Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no 
bimestre avaliado: 

 

o Prefeitura - Proc. Adm. 11/2022 Vol. 08 e 09. 

SETEMBRO: depósito dia 09/09/2022, no valor de R$ 3.546.636,38, referente a 

competência agosto/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 

1.305.394,56 e Patronal no montante de R$ 2.241.241,82, e R$ 211,21 referente ao 

acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma. Depósito 

dia 23/09/2022, no valor de R$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial 

parcela 09/12(Proc. Adm. 022/2022); 

 

OUTUBRO: depósito dia 07/10/2022, no valor de R$ 3.256.538,70, referente a 
competência setembro/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 
1.199.366,16 e Patronal no montante de R$ 2057.172,54, e R$ 210,45 referente ao 
acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma. Depósito 
dia 24/10/2022, no valor de R$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial 
parcela 10/12(Proc. Adm. 022/2022). 
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o Câmara Municipal – Proc. Adm. 12/2022  

SETEMBRO:  depósito dia 01/09/2022, no valor de R$ 92.695,00, referente a 

competência agosto/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 

34.141,80 e Patronal no montante de R$ 58.553,20; Depósito dia 02/09/2022, no valor 

de R$ 36.157,17, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 09/12(Proc. Adm. 

022/2022); 

 

OUTUBRO: depósito dia 30/09/2022, no valor de R$ 92.031,38, referente a competência 

setembro/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 33.358,56 e 

Patronal no montante de R$ 58.672,82; Depósito dia 30/09/2022, no valor de R$ 

36.157,17, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 10/12(Proc. Adm. 022/2022); 

 

 

o BERTPREV – Proc. Adm.14/2022 – Vol. 01 

SETEMBRO: depósito em 30/09/2022 referente a competência setembro/2022, no valor 

de R$ 19.362,93, referente a parte PATRONAL e no valor de R$ 11.290,33 referente a 

parte dos SERVIDORES. 

 

OUTUBRO: depósito em 27/10/2022 referente a competência outubro/2022, no valor de 

R$ 19.575,18, referente a parte PATRONAL e no valor de R$ 11.414,08 referente a 

parte dos SERVIDORES. 

 

 

o COMPREV– Proc. Adm. 13/2022 – Vol. 01 

SETEMBRO: depósito dia 08/09/2022 no valor de R$ 59.017,68, referente a 

competência julho/2022; 

OUTUBRO: depósito dia 07/10/2022 no valor de R$ 59.017,68, referente a competência 

agosto/2022. 
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 ACORDOS PMB EM VIGOR:   

 

VERIFICAÇÃO DOS PAGAMENTO DOS ACORDOS 

 

  O Controle Interno verifica se os pagamentos das parcelas referente aos 

acordos de dívida entre o BERTPREV junto à Prefeitura de Bertioga sendo feito no valor 

e prazo acordado, sendo ele: 

 

 

o Processo 029/18 – Volume 3 - (acordo junto a Previdência Social - déficit ano 
2017) 

SETEMBRO: depósito dia 27/09/2022 no valor principal R$ 80.906,83 e R$ 53.666,83 
de correção monetária - parcela 56/60; 

OUTUBRO: depósito dia 26/10/2022 do valor principal R$ 80.906,83 e R$ 53.800,72 de 

correção monetária e juros – parcela 57/60. 

 

 REPASSES SERVIDORES CEDIDOS: 

 

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES DOS SERVIDORES CEDIDOS: 

O Controle Interno verifica os repasses dos servidores cedidos a outros municípios, 
mediante vista nos respectivos processos administrativos, sendo eles: 

 

 

o Proc.Adm.95/13: Vol.06 - Antônio Carlos A. da Silva 

 

SETEMBRO:  depósito dia 01/09/2022 no valor total de R$ 1.956,87, sendo R$ 720,76 

servidor R$ 1.236,11 parte patronal, competência agosto/2022; 

OUTUBRO: depósito dia 03/10/2022 no valor total de R$ 1.881,61, sendo R$ 693,04 

parte servidor e R$ 1188,57 parte patronal, referente competência setembro/2022. 

 

o Proc.Adm.76/17: Vol.05 Patrícia Cordeiro 
 

SETEMBRO:  depósito dia 08/09/2022 no valor total de R$ 1.133,21, sendo R$ 417,39 

servidor e R$ 715,82 parte patronal, referente competência agosto/2022.  
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OUTUBRO: depósito dia 06/10/2022 no valor total de R$ 1022,45, sendo R$ 376,59 

servidor e R$ 645,86 parte patronal, referente competência setembro/2022.  

 

o Proc.Adm.189/20: Vol. 02 - Caio Donadio Albino 
 

SETEMBRO: depósito dia 05/09/2022 no valor total de R$ 4.557,61, sendo R$ 1.678,68 

parte servidor, R$ 2.878,93 parte patronal, referente competência agostol/2022; 

 

OUTUBRO: Licença não renovada. 

 

 

 PRECATÓRIOS: 

 

SETEMBRO:  

 - Depósito dia 21/09/2022 no valor total de R$ 19.839,79, referente a parte da servidora 

SOLANGE DE CARVALHO (Proc. Jud. Nº. 9481820178260075 e Proc. Adm. 275/2017), 

parte patronal quitada em 24/04/2019. 

 

OUTUBRO:  

- Não houve pagamento. 

 

 
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES): -  

Foi dado conformidade em todos os processos de concessão de benefícios, 

sendo analisada a entrega das documentações obrigatória, conforme exigência em 

nossa lei 95/13. Foram concedidos no bimestre os benefícios abaixo: 

 

SETEMBRO:  

- Portaria 38/2022 – Aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, 

calculados a partir de média salarial, KÉLCIA SEIDEL DE ALMEIDA FRANÇA, Proc. 

Adm. 217/2021. 
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- Portaria 40/2022 – Aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, 

calculados a partir da última remuneração de contribuição, VILMA DE PAULA 

MODESTO, Proc. Adm. 125/2022. 

- Portaria 41/2022 – Pensão por morte vitalícia, JOSÉ TEIXEIRA CARDOSO, Proc. 

Adm. 215/2022.  

- Portaria 42/2022 – Aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos 

integrais, EDNA SANTANA DOS SANTOS, Proc. Adm. 165/2022.  

Portaria 43/2022 – Aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos 

integrais, baseados em média salarial, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, Proc. 

Adm. 069//2020. 

 

OUTUBRO: 

- Portaria 45/2022 – Aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos 

integrais, PAULA PORCHAT DE ASSIS RIZZO, Proc. Adm. 182/2022.  

Portaria 46/2022 – Aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos 

integrais, GENERITO DE ASSIS LOURENÇO, Proc. Adm. 206//2022.  

- Portaria 47/2022 – Aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, 

calculados a partir da última remuneração de contribuição, ROSELI BARÃO - Proc. 

Adm. 221/2021. 

 
4.                                 OBSERVAÇÕES GERAIS: 

 
 

Item Assunto Observações 

1 Instituição de Previdência 

complementar em Bertioga, sendo este 

item obrigação do ente federado - 

Proc. Adm. 210/19 

Em andamento – houve a publicação da 

LC 170/2022 em 06/05/2022 no boletim 

oficial 1047, ficando pendente a 

contratação de empresa para a gestão.  

Lembramos que a matéria tornou-se 

requisito para o CRP. 
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2 Alteração da LC 95/13  Foi encaminhado para a PMB uma proposta 

de alteração da Lei 95/13, em que tange o 

art. 139, VI, acerca da majoração da alíquota 

de custeio para 3,11% e a alteração do 

quadro de amortização do déficit atuarial. 

Sugerimos o envio de ofício indagando o 

andamento do PL.  

3 Audesp Sugerimos abertura de Processo 

Administrativo para acompanhamento e 

controle do envio das informações para o 

Sistema Audesp Fase 3 e 4. 

 

                               Bertioga, 11/11/2022. 

 

 

 
Alexandre Hope Herrera 

        Presidente do Controle Interno 

 

 

 

 

Marcela de Camargo Aleagi         Kátia Hidalgo Daia 

Membro do Controle Interno   Membro do Controle Interno 

 


