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APRESENTAÇÃO 
 
O presente relatório, referente ao segundo trimestre de 2022, tem por objetivo apresentar os 
resultados das auditorias realizadas nas diversas áreas do IPREVSANTOS que consistiram em 
verificar, por meio de evidências documentais, se as atividades estavam sendo realizadas 
conforme manuais, procedimentos e legislações pertinentes, atendendo ao disposto no item 
3.1.4 do Manual do Pró-Gestão, versão 3.2, o qual determina que o Controle Interno emita 
relatório trimestral atestando a conformidade das áreas mapeadas e/ou manualizadas. 
Os meios de coleta de informações utilizados foram a solicitação enviada a cada área, por meio 
dos memorandos 001, 002, 003 e 004/2022 – Controle Interno, cujos documentos nos foram 
enviados no prazo estipulado e de acordo com o fechamento necessário à compilação das 
informações. Também se verifica a consulta aos responsáveis por cada atividade analisada, 
quando necessário. 
Cada tópico deste documento corresponde a uma atividade auditada a saber: 
 
 

1) Área  Administrativa  e Financeira  
1.1 - Arrecadação - Cobrança de Contribuição do Ente 
1.2 - Arrecadação - Cobrança de Contribuição de Servidor Cedido, Contribuição Facultativa 
1.3 - Arrecadação  - Parcelamentos; 
1.4 - Aplicações e Resgates; 
1.5  - Investimentos 
1.6 -  Contratos/Compras/Licitações; 
1.7  - Treinamento e Capacitação dos servidores. 
 
 

2) Área de Concessão e Pagamento de Benefícios Previdenciários  
2.1 – Atendimento aos segurados; 
2.2 -  Concessão e Revisão de Benefícios; 
2.3 – Compensação Previdenciária – Análise e Envio de Requerimentos;  
2.4 – Folha de Pagamento 

 
 

3) Área  Jurídica  
3.1 -  Defesa e Cumprimento de Decisões Judiciais; 
3.2 - Pareceres nos processos de contratação;  
3.3 – Pareceres processos administrativos; 
3.4 –  Acompanhamento passivo judicial. 
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4) Presidência 
4.1 – Tecnologia da Informação – Acesso, Contingência, Cópia 
de Segurança, Política e Simulação do Plano de Contingência;  
4.2 – Acompanhamento das Ações do Pró-Gestão; 
 

5) Acompanhamento de pendências 
6) Pendências Atuais 
7) Recomendações da Controladoria 
8) Conclusão 
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1. ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
 

1.1 - ARRECADAÇÃO - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DO ENTE, CMS e CAPEP Saúde 
 
A Arrecadação e Cobrança de Contribuição Previdenciária dos órgãos, consta como uma das 
atribuições do Departamento Financeiro – DEAFI e consiste em acompanhar, registrar e cobrar 
as arrecadações das contribuições previdenciárias e outras receitas, com vistas a espelhar as 
movimentações financeiras da Instituição, de acordo com a legislação aplicável. 
 
A fim de verificar se tais atividades estavam sendo realizadas foram solicitadas ao setor as 
seguintes evidências: 
✓ Extratos bancários comprovando os recolhimentos regulares por órgão/entidade relativos 

aos meses em análise acompanhado do demonstrativo da respectiva folha de pagamento, 
evidenciando as incidências de juros e multas, quando houver; 

✓ Cópia dos ofícios de cobrança; 
✓ Planilhas de composição da taxa de administração; 
✓ Demonstrativo dos registros contábeis realizados (balancete analítico). 

 
Todos os documentos foram apresentados e fazem parte integrante dos processos 
administrativos a seguir elencados: 
 

 
 
Os valores depositados foram devidamente separados por fundos (financeiro e previdenciário), 
referentes às contribuições regulares dos meses de competência abril/2022, maio/2022 e 
junho/2022, sendo todos os valores repassados regularmente na data estabelecida.  

Processo Financeiro previdenciário Processo Financeiro previdenciário Processo Financeiro Previdenciário

ABR 23688/2022-01 R$ 12.111.334,35 R$ 10.169.592,43 23690/2022-45 R$ 149.620,61 R$ 165.510,14 23691/2022-16 R$ 34.903,80 R$ 51.948,27

MAI 31201/2022-92 R$ 12.114.744,03 R$ 9.783.175,55 31202/2022-55 R$ 149.852,73 R$ 163.519,42 31204/2022-81 R$ 33.732,81 R$ 48.830,31

JUN 37826/2022-11 R$ 12.114.744,03 R$ 9.790.798,01 37828/2022-39 R$ 150.579,08 R$ 164.728,73 37829/2022-00 R$ 33.694,98 R$ 48.830,31

PMS CMS CAPEP
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TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Conforme informado no Relatório nº 004/2021 desta Controladoria, foi aprovada mudança 
legal que possibilitou o aumento da taxa de administração para 2,40%, no exercício de 2022, 
sendo que os recursos foram divididos pelas duas massas existentes e respaldados pelos 
resultados do Estudo Atuarial. 

 
Art. 68. O valor anual da taxa de administração mencionada no parágrafo 
anterior será de 2,40% (dois vírgula quarenta por cento) do valor aplicado 
sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores 
ativos vinculados ao RPPS, apurado no exercício financeiro anterior. 
§ 1º A alíquota indicada no “caput” será rateada igualmente entre o Plano 
Financeiro e o Plano Previdenciário. 
  

Conforme verificado, o Estudo atuarial realizado com base em dezembro/2021, deu como 
resultado o valor financeiro total de R$ 15.278.372,94, relativo aos 2,40% permitidos para fins 
de despesas administrativas deste Instituto, conforme a seguir demonstrado: 
 

 Plano Previdenciário Plano Financeiro TOTAL 

Valor Anual da 
Base de 
Cálculo (R$) 

R$ 282.652.338,15 R$ 353.946.534,37 - 

Taxa de 
Administração 
(2,40%) 

R$6.783.656,12 R$ 8.494.716,82 R$ 15.278.372,94 

                                                                                        Finte: Estudo Atuarial 2022 – pág 45 e46 
 
 
As despesas administrativas encontram-se concentradas na conta do Banco do Brasil (agência 

0004-3), o que facilita o controle desta Auditoria. Ressaltamos apenas que as despesas, objetos 

de contratos, que já se encontravam vinculadas às contas destinadas a taxa de 

administração anteriores, permanecem nessa condição até seu término. 
 
Conforme se verifica, os valores vem sendo transferidos de forma equivalente, sempre na 
proporção de 50% do Plano Financeiro e 50% do Plano Previdenciário, de acordo com o valor 
total apresentado ou sua diferença exata para a contabilização das despesas. 
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Segue, abaixo, tabela de acompanhamento correspondente ao 2ª trimestre:  
 

 
Assim, novamente se pode constatar que no período analisado, o gasto total poderia ser de R$ 
3.819.593,23, conforme base de cálculo (2,4% do somatório da remuneração de contribuição de 
todos os servidores ativos vinculados ao RPPS, no exercício anterior). Porém o valor utilizado 
foi de R$ 1.148.368,56, reforçando o esforço de economicidade nas despesas administrativas e 
dentro das despesas totais previstas no orçamento no valor de R$ 9.793.000,00.  
 
Item achado conforme 

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 2º TRIMESTRE/2022 

TOTAL DA TAXA ADM. (2,40%) TOTAL 1º TRI 
(2,40%) VALOR UTILIZADO 

R$ 15.278.372,94 R$3.819.593,23 R$ 1.148.368,56 

 
1.2 - ARRECADAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CEDIDO E CONTRIBUIÇÃO 
FACULTATIVA 
 
Também está entre as atribuições do DEAFI acompanhar, registrar e cobrar, dos órgãos cedentes 
as arrecadações das contribuições previdenciárias dos respectivos servidores cedidos, cabendo-
lhe espelhar as movimentações financeiras da instituição, de acordo com a legislação vigente. 
 
A fim de verificar se tais atividades estão sendo realizadas foram solicitadas ao setor as 
seguintes evidências: 
 
✓ Extratos bancários comprovando o repasse dos valores informados aos órgãos 

cessionários, evidenciando a incidência de juros e multas, quando houver; 
✓ Cópia dos ofícios de cobrança ao órgão de destino, quando houver; 
✓ Cópia dos ofícios de cobrança ao órgão de origem, quando houver; 
✓ Demonstrativo dos registros Contábeis realizados. 

 
Pela análise dos extratos, observou-se que o DEAFI prossegue sem o pleno controle dos 
servidores cedidos bem como sua respectiva contribuição.  
 
Mais uma vez não detectamos a constatação da contribuição dos servidores cedidos, pela 
Prefeitura  à Câmara Municipal de Santos.  Não há menção nem qualquer acompanhamento de 
repasse das referidas contribuições.   
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Prossegue também  a ausência de acompanhamento das contribuições dos servidores cedidos à 
FUPES, CET e CAPEP.  
 
Há contribuições repassadas com excessivo atraso. 
 
Ressalto que não é possível saber, pelos relatórios apresentados, se não houve o repasse das 
contribuições ou apenas não houve o acompanhamento por parte do DEAFI. 
De qualquer forma, não há observância da manualização nem tampouco das normas vigentes. 
 
Não houve Contribuição Facultativa de Servidores Licenciados ou Afastados sem Remuneração, 
motivo pelo qual, nenhuma documentação foi encaminhada a esta controladoria. 
 
Por todo exposto, opinamos, mais uma vez, pela desconformidade parcial da referida atividade 
neste trimestre.  
 
 

1.3 - ARRECADAÇÃO - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO – PARCELAMENTOS 
 

A Arrecadação e Cobrança de Contribuição Previdenciária em atraso, objeto de parcelamento   
também   é   de competência   do Departamento Financeiro – DEAFI e consiste em acompanhar, 
registrar e cobrar os pagamentos dos acordos de parcelamento. 
A fim de verificar se tais atividades estavam sendo realizadas foram solicitadas ao setor as 
seguintes evidências: 
 
✓ Extratos bancários comprovando os repasses pela PMS relativos aos meses em análise 

acompanhado do demonstrativo dos acordos de   parcelamento nº 00105/2021 (parcela 16 
a 18/60), evidenciando as incidências de juros e multas, quando houver; 

✓ Cópia dos ofícios de cobrança; 
✓ Demonstrativo dos registros contábeis realizados. 

 

 
 
O pagamento dos parcelamentos está em conformidade com o pactuado. 
 
Item achado conforme 
 

Contrato de 
Parcelamento

Quantidade de 
Parcelas

Número 
da 

Parcela

Valor Pago 
em 

29/04/2022

Número 
da 

Parcela

Valor Pago 
em 

30/05/2022

Número 
da 

Parcela

Valor Pago 
em 

30/06/2022
0105/2021 60 16 R$ 312.166,51 17 R$ 313.618,45 18 R$ 319.924,88
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1.4 – APLICAÇÕES E RESGATES 
 
As Autorizações para Aplicações e Resgates foram enviadas dentro do prazo estabelecido 
juntamente com os respectivos extratos bancários relativos as aplicações.  
 
Todas as APR’s auditadas foram preenchidas com descrições mais precisas e menos genéricas 
conforme recomendação desta Controladoria, encontrando-se em perfeita consonância com as 
regulamentações e fluxos de caixa.   
Constatou-se que os saldos remanescentes permanecem automaticamente aplicados gerando o 
devido rendimento.  
 
No trimestre analisado as APR’s já se encontram com as contas consolidadas, sendo emitidas 
portanto, em menor número, tornando muito mais transparente a aplicação e resgate de 
investimentos e facilitando a verificação desta Controladoria. 
 
Assim sendo, analisamos, os valores resgatados e aplicados que estavam de acordo com os 
compromissos financeiros do Instituto e também com as decisões tomadas pelo Comitê de 
Investimentos, conforme a seguir listados: 
 
1 – APLICAÇÃO Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP - CNPJ 
40.635.061/0001-40 
- Valor: R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) 
- Resgate: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP – CNPJ 14.386.926/0001-71 
- APR 143/22 e 144/22 
- ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 06/04/22 
- Ag/CC.: ITAU – CC.: 8035/12739 
 
2 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
- Valor: R$ 7.154.746,42 
- Ag/CC.: Banco do Brasil – CC.: 4-3/99949 
- Aplicação: BB PERFIL FIC RF REF DI PREV LP – CNPJ 13.077.418/0001-49 
- Resgate: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP – CNPJ 14.386.926/0001-71 
- APR 141/22 e 142/22 
- ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 17/03/22 
 
3 – APLICAÇÃO Títulos Públicos – NTN-B 2024 
- Valor: R$ 14.996.683,55  
- Resgate: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP – CNPJ 05.164.356/0001-84 
- APR 166/22 
- ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 17/02/22 
- Ag/CC.: BB – CC.: 4-5/71695-2 
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4 – APLICAÇÃO RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM - CNPJ 44.602.982/0001-67 
- Valor: R$ 10.000.000,00 
- Resgate: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP – CNPJ 05.164.356/0001-84 
- APR 150/22 
- ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 19/05/22 
- Ag/CC.: BRADESCO – CC.: 2856/40357-1 (C.C. do Fundo)     
 
5 – RECEBIMENTO DE CUPONS – TÍTULOS PÚBLICOS 
- Valor: R$ 3.187.453,32 
- APLICAÇÃO: BB PERFIL RF REF DI – CNPJ 13.077.418/0001-49 
- APR  153/22 a 162/22 
 
6– APLICAÇÃO LETRA FINANCEIRA – BRADESCO 
- Valor: R$ 30.000.000,00 / Taxa: IPCA+6,12%/Prazo: 5 anos 
- Resgate: CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA– CNPJ 23.215.097/0001-55 
- Valor: R$ 20.000.000,00 
- Resgate: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP – CNPJ 05.164.356/0001-84 
- Valor: R$ 10.000.000,00 
- APR 176/22, 177/22 e 178/22 
- ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 17/03/22 
- Ag/CC.: BRADESCO – CC.: 0045/14036-8 
 
7 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
- Valor: R$ 2.000.000,00 
- Ag/CC.: Banco do Brasil – CC.: 4-3/99949 
- Aplicação: BB PERFIL FIC RF REF DI PREV LP – CNPJ 13.077.418/0001-49 
- APR 149/22 
- ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 17/03/22 
 
Item achado conforme 
 
1.5 - INVESTIMENTOS 

 
As atividades da área de investimentos são realizadas, sobretudo, com base na Análise de Riscos, 
Autorização para Aplicação e Resgate, Credenciamento de Instituições Financeiras e na Política 
de Investimentos que, por si só, permitem a verificação mensal da adequada conformidade na 
área em análise. Entretanto, consultas a outros documentos bem como ao gestor muitas vezes 
também são utilizadas de forma a subsidiar com precisão a análise desta Controladoria. 
 
No presente trimestre evidenciamos e analisamos os seguintes documentos: Política Anual de 
Investimentos, Autorizações de Aplicação e Resgate/APRs, Relação de Credenciamento das 
Instituições Financeiras, Calendários das Reuniões do Comitê de Investimentos e respectivas 
Atas e ainda a Composição da Carteira de Investimentos. 
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Observamos que todas as decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos foram cumpridas e 
encontravam-se de acordo com os limites e possibilidades constantes da Política de 
Investimentos. 
 
Fizemos a comparação dos saldos constantes nos extratos das aplicações realizadas com as 
informações da Composição da Carteira de Investimentos, sendo observada a conformidade dos 
dados efetuados e publicados. 
 
No período analisado verificamos também o credenciamento das seguintes instituições 
financeiras:  
 

1) Gestora - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ 03.864.607/0001-08  
2) Fundo - RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO ULTIMERCADO - CNPJ 

44.602.982/0001-67 

No trimestre de abril a junho de 2022 não foram efetuadas alterações na política de 
investimentos.  
 
Em relação a gestão dos recursos, podemos destacar como principais movimentações a 
aplicação em Títulos Públicos e ativos de renda fixa. Neste período foi iniciado processo 
de compra de Letras Financeiras de acordo com a Política de Investimentos 2022 e as 
métricas aprovadas em reunião do Comitê de Investimentos. Na renda variável destaco 
aplicação em fundo atrelado ao IBOVESPA, porém com estratégia de capital protegido. 

Assim a gestão mantém recursos neste seguimento, podendo alcançar boas 

rentabilidades, mas com a proteção de possíveis quedas futuras.  

 

O IPREVSANTOS encerrou o trimestre com resultado acumulado de 0,64%. retorno 
positivo mostra o trabalho feito para a redução do risco e concentração em aplicações 
voltadas para o mercado de renda fixa, principalmente atrelados a inflação, parte 
importante da Meta Atuarial. Porém a instabilidade global, principalmente em relação 
a inflação, traz maior volatilidade e imprevisibilidade para as posições de renda variável 
presentes na carteira. 

 

Conforme tabela abaixo, a análise de riscos da Carteira de Investimentos foi efetuada 
adequadamente fornecendo os subsídios necessários para eventual tomada de decisões 
pelo Comitê de Investimentos. 
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TABELA RETORNO DOS INVESTIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

Retorno Acum. 2 
TRI (%) 

Meta Acum.  
2 TRI (%) 

Var Médio 2 Tri 

 

-1,06 3,41% 3,49% 
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TABELA RISCO X RETORNO 

 

 

 

 

 

 

Item achado conforme 
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1.6 – CONTRATOS/COMPRAS/LICITAÇÕES 
 
A auditoria foi realizada com base nos documentos relacionados com as atividades 
desenvolvidas pela Coordenadoria Administrativa /DEAFI, mediante a análise dos processos 
administrativos referentes a Novas aquisição de produtos e serviços e Aditivos Contratuais. 
 
Muitos processos analisados ainda estão fora de padrão e não obedecem a manualização e  
mapeamento tornando bastante difícil a adequada análise não só por parte desta controladoria 
como também pelos próprios servidores envolvidos no processo. 
 
Por vezes não há cotas informando a anexação de documentos essenciais para o 
desenvolvimento do processo (19473/2021-42) e nem tampouco explicações de como o mesmo 
foi findado (19473/2021-42 e 23410/2022-17). 
 
Ressalto que os processo em sua maioria são confusos, não há análise adequada preliminar, por 
parte da unidade responsável, quanto aos enquadramentos legais. 
 
Como constatações de auditoria foram analisados e confrontados os itens adquiridos por meio 
dos processos 21209/2022-78, 32359/2022-34 e 32523/2022-02.  
 
O primeiro se refere a aquisição de squeezes e canecas para uso dos servidores do IPREV, de 
forma a não haver utilização de copos descartáveis. 
 
O segundo processo se refere a aquisição de galões de água mineral e o terceiro a aquisição de 
de café, açúcar e adoçante. 
 
As averiguações foram efetuadas, principalmente, por meio de pesquisa de preços na internet 
à fim de verificar a média de preços e também a existência de sites e localização fática das 
mesmas. Para pesquisa dos galões de água, efetuamos telefonemas para diversas empresas. 
 
Todos os preços estavam de acordo com os praticados no mercado e estritamente dentro da 
normalidade. 
 
Em razão do informado, o item analisado necessita de correções quanto aos procedimentos que 
além de estarem desconforme com à  manualização, necessitam de inúmeras correções de 
procedimentos, restando, pois, DESCONFORME. O item será objeto de apontamento e nova 
verificação no próximo trimestre. 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS 

 
RELATÓRIO Nº 002/2022 
CONTROLE INTERNO IPREVSANTOS 
2º TRIMESTRE DE 2022 – (ABRIL A JUNHO/2022) 

 

13 

 

1.7- TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 
 
As atividades de treinamento e capacitação têm por objetivo estabelecer procedimentos que 
disciplinem a organização, execução, registro e avaliação de eficácia dos treinamentos e 
capacitações realizados em conformidade com o novo Plano de Educação Previdenciária do 
IPREVSANTOS. 
 
Com a finalidade de verificar se a atividade vem sendo desenvolvida nos termos do referido 
planejamento, foi solicitado ao DEAFI, as seguintes informações: 
 
✓ Conteúdo programático dos cursos ministrados no período 
✓ Certificado ou lista de frequência dos participantes 
✓ Avaliações de eficácia dos cursos realizados pelos servidores 

 
Não foi constatado nenhum treinamento ou capacitação no período. 
Ressalto que o item referente a “formações” constantes do site deste Instituto, sequer possuem 
qualquer informação. 
 
Item em desconformidade com o cronograma proposto para o Plano de Educação 
previdenciária, conforme se verifica no site do instituto.  

 
 
 
2. ÁREA DE CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  

 
 

2.1 – ATENDIMENTO AOS SEGURADOS 
 
A sistemática de atendimento personalizado aos usuários do IPREVSANTOS integra o 
planejamento estratégico e, embora ainda não possua seus procedimentos definidos em 
manuais, já detém práticas estabelecidas e que permitem ser objeto de controle.  
 
Foi apresentado pelo Departamento de Benefícios- DEPREV os seguintes relatórios: 
✓ Relatório do Sistema contendo os dados relativos à abertura de processos; 
✓ Relatórios de agendamentos e atendimentos presenciais e digitais; 
✓ Relatórios de solicitações simples mediante requerimento; 
✓ Relatórios de Controle Estatístico de Atendimento call center; 
✓ Relatório atendimento setor de perícia médica. 
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Segundo os relatórios disponibilizados, nos meses de janeiro a março de 2022, tivemos o 
seguinte panorama: 
 
 

Atendimentos Presenciais abr/22 mai/22 jun/22 TOTAL  

     
 

Solicitação de Benefícios - abertura de processos 39 28 24 91  

Solicitação de Direitos - simples requerimento 12 22 13 47  

Esclarecimentos Simples 109 115 114 338  

Perícias Médicas 9 5 5 19  

Outros - - - 0  

     
 

  

 

    

 

Atendimentos meio digital abr/22 mai/22 jun/22 TOTAL  

     
 

Solicitação de Benefícios - abertura de processos  - - - 0  

Solicitação de Direitos - simples requerimento 30 20 24 74  

Esclarecimentos Simples 90 88 116 294  

Perícias Médicas (**) - - - 0  

Outros - - - 0  

     
 

**não se aplicam perícias médicas por meio digital     
 

 
 
ABRIL 
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JUNHO 
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Item parcialmente desconforme pois pendente de manualização e mapeamento. 
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2.2 -  CONCESSÃO E REVISÃO DE BENEFÍCIOS 
 

A área de concessão e pagamento de benefícios previdenciários possui os seguintes manuais, 
que definem a instrução e a análise dos processos previdenciários: Manual de Concessão e 
Revisão de Pensão, Manual de Concessão e de Revisão de Aposentadorias.  
 
 
 

a) Concessão de Benefícios 

O fluxo digital de concessão de pensão por morte no sistema da Folha de Pagamento já foi 
implementado e está em utilização efetiva. Há ainda ajustes a serem feitos e treinamentos dos 
servidores que o utilizam para que se torne mais eficaz, mas a medida tem se mostrado mais 
eficiente de fato, uma vez que diminui a chance de erros em todas as etapas e inviabiliza a 
“perda” do processo, garantindo inclusive, o controle efetivo dos prazos em cada setor. 
 
Diariamente, o DEJUR encaminha os processos de concessão de benefícios para despacho 
decisório do Presidente. Aleatoriamente, no caso das aposentadorias, alguns desses processos 
são disponibilizado ao Controle Interno para verificação antes que se efetive o despacho. Os 
processos de pensão por morte, por sua vez, que desde 01/06/2022 já se encontram no fluxo 
digital, passando obrigatoriamente por esta auditoria antes da efetiva concessão. 
 
Isto posto, no último trimestre este Controle Interno emitiu parecer favorável à concessão dos 
seguintes benefícios, conforme tabelas a seguir: 
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CONCESSÕES ABRIL 

Aposentadorias 

 
 

Portaria Início Tipo Secretaria

146/2022-IPREVSANTOS 01/04/2022 Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição SESERP

132/2022-IPREVSANTOS 01/04/2022 Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição SMS

130/2022-IPREVANTOS 01/04/2022 Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição SEFIN

125/2022-IPREVSANTOS 01/04/2022 Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição SECULT

126/2022-IPREVSANTOS 01/04/2022 Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição SEDES

135/2022-IPREVSANTOS 01/04/2022 Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição SEDUC

127/2022-IPREVSANTOS 01/04/2022 Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição SEDUC

131/2022-IPREVSANTOS 01/04/2022 Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição SMS

144/2022-IPREVSANTOS 01/04/2022 Aposentadoria por Idade - Art. 40, §1º, Inc. III, alínea "b" da CF/88 SEDES

143/2022-IPREVSANTOS 01/04/2022 Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição SEMES

128/2022-IPREVSANTOS 01/04/2022  Art. 6º da EC 41/2003  - Proventos integrais pelo salário de contribuição SEDES

124/2022-IPREVSANTOS 01/04/2022 Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição SEDUC

156/2022-IPREVSANTOS 05/04/2022 Regra de Transição Artigo 26, inciso I, da Lei Complementar Munic. nº 1.139 de 2021 SMS

152/2022-IPREVSANTOS 04/04/2022 Regra de Transição Magistério - Art. 26 - § 1º § 2º Inc.I – L.C. 1.139/2021 SEDUC

129/2022-IPREVSANTOS 01/04/2022  Art. 6º da EC 41/2003  - Proventos integrais pelo salário de contribuição SESERP

145/2022-IPREVSANTOS 01/04/2022 Regra de Transição Artigo 26, inciso I, da Lei Complementar Munic. nº 1.139 de 2021 SEDUC

134/2022-IPREVSANTOS 01/04/2022  Art. 6º da EC 41/2003  - Proventos integrais pelo salário de contribuição SEDUC

133/2022-IPREVSANTOS 01/04/2022  Regra Geral - Art. 40, §1º,  Inc. III, alínea "a" da CF/88  - Proventos integrais pela média SEGES

153/2022-IPREVSANTOS 04/04/2022 Magistério - Art. 6º da EC 41/2003 c/c §5º do Art. 40 da CF/88 SEDUC

136/2022-IPREVSANTOS 01/04/2022 Magistério - Regra Geral - Art. 40, §1º, Inc. III, alínea "a" c/c §5º da CF/88  - Proventos integrais pela média SEDUC

157/2022-IPREVSANTOS 08/04/2022 Regra Geral - Art. 40, §1º,  Inc. III, alínea "a" da CF/88  - Proventos integrais pela média SESERP

168/2022-IPREVSANTOS 05/04/2022 Inavlidez proporcional - Art. 3º, § 3º e Artigo 17º, § 4º, da Lei Complementar Munic. nº 1.139/ 2021 SEDUC

TOTAL 22  NOVOS INATIVOS 
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Pensões por Morte 
 

 
 
 

 
IA/ IPO - 2021 
 

PORTARIA ORIGEM INÍCIO

158/2022-IPREV 2-INATIVOS - PMS - APOSENTADOS DA PMS - EMPRESA 03 10/03/2022

150/2022-IPREV 2-INATIVOS - PMS - APOSENTADOS DA PMS - EMPRESA 03 16/02/2022

047/2022-IPREV 2-INATIVOS - PMS - APOSENTADOS DA PMS - EMPRESA 03 04/01/2022

155/2022-IPREV 1-INATIVOS - IPREV - APOSENTADOS APÓS 26/06/2007 10/02/2022

148/2022-IPREV 1-INATIVOS - IPREV - APOSENTADOS APÓS 26/06/2007 03/03/2022

151/2022-IPREV 1-INATIVOS - IPREV - APOSENTADOS APÓS 26/06/2007 03/02/2022

160/2022-IPREV ATIVOS_PMS 06/03/2022

159/2022-IPREV 1-INATIVOS - IPREV - APOSENTADOS APÓS 26/06/2007 15/02/2022

149/2022-IPREV 1-INATIVOS - IPREV - APOSENTADOS APÓS 26/06/2007 02/03/2022

154/2022-IPREV ATIVOS_PMS 03/03/2022

 10 PENSIONISTAS10 SERVIDORES FALECIDOS
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CONCESSÕES MAIO 

 
Aposentadorias 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Portaria Tipo Início

161/2022-IPREVSANTOS Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição 02/05/2022

186/2022-IPREVSANTOS Aposentadoria por invalidez proporcional 03/05/2022

164/2022-IPREVSANTOS Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição 02/05/2022

163/2022-IPREVSANTOS Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição 02/05/2022

167/2022-IPREVSANTOS Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição 02/05/2022

172/2022-IPREVSANTOS Aposentadoria por Idade - Art. 40, §1º, Inc. III, alínea "b" da CF/88  - Proventos proporcionais 02/05/2022

162/2022-IPREVSANTOS Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição 02/05/2022

171/2022-IPREVSANTOS Regra de Transição - Artigo 26, inciso I, da LC nº 1.139 de 2021 02/05/2022

184/2022-IPREVSANTOS Aposentadoria por invalidez proporcional 04/05/2022

166/2022-IPREVSANTOS  Magistério - Art. 6º da EC 41/2003 c/c §5º do Art. 40 da CF/88 - Proventos integrais pelo salário de contribuição 02/05/2022

165/2022-IPREVSANTOS  Magistério - Art. 6º da EC 41/2003 c/c §5º do Art. 40 da CF/88 - Proventos integrais pelo salário de contribuição 02/05/2022

169/2022-IPREVSANTOS Aposentadoria por Idade - EC 41/2003 - Art. 40, §1º, Inc. III, alínea "b" da CF/88  - Proventos proporcionais pela média 02/05/2022

170/2022-IPREVSANTOS Regra de Transição - Artigo 26, inciso I, da LC nº 1.139 de 2021 02/05/2022

173/2022-IPREVSANTOS Aposentadoria Voluntária - Regra Geral - Art. 40, §1º,  Inc. III, alínea "a" da CF/88  - Proventos integrais pela média 02/05/2022

182/2022-IPREVSANTOS Compulsória - Artigo 6º da Lei Complementar Municipal nº 1.139/21 11/05/2022

TOTAL 15 NOVOS INATIVOS
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Pensões por morte 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO ORIGEM INÍCIO

6772-8 15 - PENSIONISTA MIGRAÇÃO - 2ª MASSA 16/12/2021

4.524-5 2-INATIVOS - PMS - APOSENTADOS DA PMS 02/03/2022

8329-5 2-INATIVOS - PMS - APOSENTADOS DA PMS 20/04/2022

8.426-9 2-INATIVOS - PMS - APOSENTADOS DA PMS 15/04/2022

13126-8 4-INATIVOS - CAMARA - APOSENTADOS PELA CÂMARA 28/03/2022

14.216-6 ATIVOS_PMS 01/03/2022

15354-4 1-INATIVOS - IPREV - APOSENTADOS APÓS 26/06/2007 12/04/2022

16064-8 2-INATIVOS - PMS - APOSENTADOS DA PMS 28/03/2022

09 SERVIDORES 
FALECIDOS

12 PESIONISTAS

27294-8 ATIVOS PMS
19/04/2022

31571-3 14-INATIVO - IPREV - 2ª MASSA
03/03/2022
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CONCESSÕES JUNHO 

Aposentadorias 
 

 
 

Portaria Tipo Início

210/2022-IPREV  Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição 01/06/2022

220/2022-IPREV Inavlidez proporcional - Lei Complementar Munic. nº 1.139 de 2021 01/06/2022

203/2022-IPREV  Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição 01/06/2022

200/2022-IPREV  Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição 01/06/2022

193/2022-IPREV  Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição 01/06/2022

190/2022-IPREV Regra de Transição - Artigo 26, inciso I, da Lei Complementar Munic. nº 1.139 de 2021 01/06/2022

189/2022-IPREV Aposentadoria Voluntária Art. 7º da L.C.M. 1.139 de 2021 01/06/2022

199/2022-IPREV Regra de Transição - Artigo 26, inciso I, da Lei Complementar Munic. nº 1.139 de 2021 01/06/2022

192/2022-IPREV Regra de Transição - Artigo 26, inciso I, da Lei Complementar Munic. nº 1.139 de 2021 01/06/2022

187/2022-IPREV Regra de Transição - Artigo 26, inciso I, da Lei Complementar Munic. nº 1.139 de 2021 01/06/2022

208/2022-IPREV Regra de Transição - Artigo 26, inciso I, da Lei Complementar Munic. nº 1.139 de 2021 01/06/2022

202/2022-IPREV Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição 01/06/2022

205/2022-IPREV Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição 01/06/2022

196/2022-IPREV Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição 01/06/2022

201/2022-IPREV Aposentadoria por Idade - Art. 40, § 1º, Inc. III, alínea "b" da CF/88  - Proventos proporcionais pela média 01/06/2022

195/2022-IPREV  Magistério - Art. 6º da EC 41/2003 c/c § 5º do Art. 40 da CF/88 01/06/2022

206/2022-IPREV Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição 01/06/2022

204/2022-IPREV Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição 01/06/2022

191/2022-IPREV Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição 01/06/2022

197/2022-IPREV Art. 3º da EC 47/2005  - Proventos integrais pelo salário de contribuição 01/06/2022

221/2002-IPREV Invalidez proporcional - Lei Complementar Munic. nº 1.139 de 2021 03/06/2022

209/2022-IPREV Aposentadoria por Idade - Art. 40, § 1º, Inc. III, alínea "b" da CF/88  - Proventos proporcionais pela média 01/06/2022

188/2022-IPREV Regra de Transição - Artigo 26, inciso I, da Lei Complementar Munic. nº 1.139 de 2021 01/06/2022

194/2022-IPREV Magisterio - Regra de Transição - Artigo 26, inciso I, da Lei Complementar Munic. nº 1.139 de 2021 01/06/2022

219/2022-IPREV Invalidez proporcional - Lei Complementar Munic. nº 1.139 de 2021 02/06/2022

198/2022-IPREV Aposentadoria por Idade -Art. 40, § 1º, Inc. III, alínea "b" da CF/88  - Proventos proporcionais pela média 01/06/2022

211/2022-IPREV  Regra Geral - Art. 40, § 1º,  Inc. III, alínea "a" da CF/88  - Proventos integrais pela média 02/06/2022

TOTAL 27 NOVOS INATIVOS
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Pensões por Morte 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

ORIGEM PORTARIA INÍCIO

2-INATIVOS - PMS - APOSENTADOS DA PMS - EMPRESA 03 218/2022-IPREV 16/04/2022

2-INATIVOS - PMS - APOSENTADOS DA PMS - EMPRESA 03 215/2022-IPREV 04/05/2022

2-INATIVOS - PMS - APOSENTADOS DA PMS - EMPRESA 03 217/2022-IPREV 21/04/2022

1-INATIVOS - IPREV - APOSENTADOS APÓS 26/06/2007 216/2022-IPREV 02/05/2022

9-INATIVOS - CÂMARA - APOSENTADOS PELO IPREV - APÓS 26/06/2007 214/2022-IPREV 03/05/2022

ATIVOS_PMS 213/2022-IPREV 22/02/2022

6 SERVIDORES FAECIDOS 6 PENSIONISTAS

15

45 42
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Conforme já ressaltado no relatório anterior, a Lei Complementar Municipal 1139/2021 foi 
publicada em 10/11/2021 e alterou as regras de concessão de benefícios nos termos do disposto 
na EC 103/2019, ocorrendo, a partir de sua publicação, a diminuição gradativa no número de 
concessões. 
 
A análise demonstra a persistência na inobservância dos procedimentos de manualização e 
mapeamento, elevada imprudência nas execuções das tarefas, bem como falta de treinamento 
e conhecimento dos enquadramentos legais efetuados na Coordenadoria de Benefícios e na 
Coordenadoria Jurídica que ratificou procedimentos e enquadramentos completamente 
errôneos. 

 
Foram observadas as seguintes ocorrências no trimestre analisado: 
 

➢ PA 3906/2022-10 – Contagem até janeiro de 2022 para enquadramento de aposentadoria 
do magistério pela regra vigente até 10/11/2021; 

➢ PA 5194/2022-91 – Contagem até janeiro de 2022 para enquadramento de aposentadoria 
por idade pela regra vigente até 10/11/2021; 

➢ PA 71584/2021-88 – Enquadramento jurídico baseado no óbito da pensionista e não do 
servidor; 

➢ Portarias 137 a 142/2022 fora de ordem cronológica om as respectivas datas de 
publicação; 

➢ Portarias 161 a 1682/2022 fora de ordem cronológica om as respectivas datas de 
publicação; 

➢ PA 15825/2022-17 – Enquadramento jurídico errado e em desacordo com o pedido; 
da pensão; 

➢ Processo 3585/2022-16 – Aposentadoria enquadrada em regra errada; 
➢ Processo 31022/2022-73 – Pensão por morte para por 1 mês no Departamento Jurídico 

sem razão plausível. 
➢ Benefícios inseridos no sistema da folha irregularmente, com ausência de todas as 

informações necessárias e obrigatórias como número de portaria, data de concessão 
entre outros. 

 
B) Revisão de Benefícios 

Os processos de revisão, por sua vez, só serão encaminhados nas hipóteses de revisão voluntária 
ou a pedido dos beneficiários. Aquelas por determinação judicial são encaminhadas 
diretamente ao DEPREV para elaboração de relatórios e/ou implementação em folha de 
pagamento. 
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No trimestre analisado  não foi verificado registro de revisões de benefícios. Todas as outras 
revisões efetivadas ocorreram unicamente por decisão judicial e foram todas encaminhadas 
para verificação desta Controladoria, as quais se encontram listadas abaixo: 
 

 
 

PROCESSO Nº TIPO DE AÇÃO DEMONSTRATIVO
IMPLEMENTADO 

EM FOLHA

50820/2018-45 CONTRIBUIÇÕES NÃO NÃO
21621/2017-94 CONTRIBUIÇÕES SIM NÃO
15141/2022-51 DÉCIMO DE CHEFIA C/VANTAGENS SIM SIM
28072/2021-92 VANTAGEM PESSOAL SIM SIM
43861/2021-16 DEMONSTRATIVO SIM NÃO
6614/2021-30 DEMONSTRATIVO SIM NÃO
13873/2021-16 REVISÃO APOSENTADORIA NÃO NÃO
21118/2022-14 DEMONSTRATIVO PAGTOS SIM NÃO
48726/2018-44 CONTRIBUIÇÕES SIM NÃO
28097/2021-13 VANTAGEM PESSOAL SIM SIM
18300/2022-70 Genérico NÃO NÃO
22351/2022-14 Genérico Não Não
71355/2017-12 RETENÇÕES SIM NÃO
25218/2022-19 ATS+RF SIM SIM
26282/2022-45 ATS 35% SIM SIM
30393/2022-10 ATS 35% SIM SIM
30396/2022-16 ATS+RF SIM SIM
30523/2022-23 ATS 28% SIM SIM
30888/2022-11 CONF.CARGO E APOSENT. NÃO NÃO
15728/2019-65 DOCTO ANEXO A PA ERRADO NÃO NÃO
31639/2022-43 VANTAGEM PESSOAL SIM SIM
29970/2022-94 DEMONSTRATIVO DESC. 7% SIM NÃO
8577/2021-86 DEMONSTRATIVOS DE VALORES SIM NÃO
48959/2021-98 ATS 35% NÃO NÃO
32309/2022-84 ATS 35% SIM SIM
6614/2021-30 DEMONSTRATIVO SIM NÃO
56975/2020-19 VANTAGEM PESSOAL SIM SIM
27514/2022-64 PCCS+L8 SIM NÃO
15108/2021-03 MUDANÇA DE APOSENTADORIA SIM NÃO
47561/2020-35 ATS 35% ? SIM NÃO
26627/2021-34 DEMONSTRATIVO SIM NÃO
18300/2022-70 VANTAGEM PESSOAL SIM SIM
34499/2022-92 ATS+RF SIM NÃO

Abril a junho de 2022
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Ante o exposto o item continua desconforme e continuará sendo objeto de minuciosa 
verificação em face a contínua inobservância da manualização e vasto desconhecimento 
acerca das regras de concessão de benefícios. 
 
Mais uma vez ressalto a gravidade de algumas das ocorrências relatadas que, caso não fossem 
verificadas antes da assinatura da presidência, implicariam em concessões indevidas.  
 
2.3 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ANÁLISE E ENVIO DE REQUERIMENTOS  
 

O setor de Compensação Previdenciária/COMPREV, possui o Manual de Análise e Envio de 
Requerimentos, nos quais encontram-se definidas suas atividades. Com base nestes, foram 
solicitadas as seguintes evidências, referentes ao quarto trimestre, a fim de verificar a 
conformidade das atividades desenvolvidas pelo referido setor: 
✓ Informar o número de requerimentos enviados no mês contendo a data da concessão e o 

tipo de benefício; 
✓ Relatório atualizado da quantidade de processos por ano e órgão originários; 
✓ Contabilização do fluxo mensal e estoque; 
✓ Contabilização de concessão e fluxo do RI. 

 
As informações requeridas foram prestadas e encontram-se mais detalhadas, com base nas 
quais foram realizadas as análises seguintes: 
 

 
 

Descrição Tipo 

Requerimento
Situação Quantidade

Aposentadoria Aguardando análise 826

Em exigência 625

Em compensação 339

Exigência/Indeferido 308

Compensado 144

Aguardando análise médica 134

Análise suspensa 6

Indeferido Ratificado 2

Rejeitado 2

Indeferido 1

Pensão Em exigência 12

Aguardando compensação da aposentadoria 1

Exigência/Indeferido 1

2401TOTAL
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Os relatórios de compensação previdenciária mostram que foram enviados 40 requerimentos 
relativos a correções e novos benefícios, sendo todos referentes a aposentadorias. O número de 
envios que já não era expressivo foi ainda  menor no trimestre analisado, demonstrando 
necessidade de alterações no setor.  
 
 

Processos de Compensação 
Previdenciária enviados em 

Abril/2022 

 

Processos de Compensação 
Previdenciária enviados em 

Maio/2022 

 

Processos de Compensação 
Previdenciária enviados em 

junho/2022 

Registro 
Tipo de 

Processo Concessão  Registro 
Tipo de 

Processo Concessão  Registro 
Tipo de 

Processo Concessão 

219220 Apo   2018  214544 Apo   2018  279869 Apo   2018 

103820 Apo   2018  164210 Apo   2018  170779 Apo   2018 

221366 Apo   2018  210096 Apo   2018  108688 Apo   2018 

210252 Apo   2018      232892 Apo   2018 

210906 Apo   2018      130971 Apo   2018 

140426 Apo   2018      
135301 Apo   2018 

164152 Apo   2018      185041 Apo   2018 

150219 Apo   2018      165548 Apo   2018 

200055 Apo   2018      170985 Apo   2018 

242719 Apo   2018      148502 Apo   2018 

189654 Apo   2018      122606 Apo   2018 

210252 Apo   2018      153809 Apo   2018 

165753 Apo   2018      151985 Apo   2018 

118851 Apo   2018      177337 Apo   2018 

215954 Apo   2018      166652 Apo   2018 

180067 Apo   2018      154500 Apo   2018 

164129 Apo   2018      211631 Apo   2018 

157743 Apo   2018      183053 Apo   2018 

        152421 Apo   2018 
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No trimestre analisado não verificamos deferimentos em favor do RGPS, prosseguindo o 
pagamento de 42 benefícios mensais em favor daquela Autarquia, no importe de R$ 8.500,02.  
 
Este RPPS, por outro lado, teve 25 novos benefícios deferidos na competência abril, paga em 
junho/2022, que viabilizou um passivo bruto naquele mês de R$ 1.884.157,94, totalizando 264 
benefícios, no importe mensal de R$ 207.769,98.  
 

 
 

1) Estoque – Montante de valores de compensação devidos no período de 05/10/1988 a 05/05/1999; 
2) Fluxo Passivo – Valores de compensação atrasados, devidos a partir de 06/05/1999. Referido valor é 

pago em uma única vez, junto com o pagamento da primeira parcela mensal da compensação relativa 
ao requerimento deferido; 

3) Fluxo mensal – São os valores de compensação devidos mensalmente; 

Não obstante o fato de o número de requerimentos transmitidos ter sido pequeno, sobretudo 
se considerarmos que aqueles que não demandam correção se mostram bem mais simples de 
envio, o item encontra-se em conformidade com as disposições contidas em manual e demais 
normativos legais. 

 
Item achado conforme 

RGPS IPREVSANTOS RGPS IPREVSANTOS RGPS IPREVSANTOS

Requerimentos Estoque 0 0 0 0 0 0

Total Estoque Bruto 0 0 0 0 0 0

Total Glosa Estoque 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTOQUE LÍQUIDO 0 0 0 0 0 0

Requerimentos Concedidos -                       -                                                -                              -   -                       25

Total Passivo Bruto -R$                  -R$                   R$                   -    R$                     -   -R$                  1.884.157,94R$    

Total 13º Passivo -R$                  -R$                   R$                   -    R$                     -   -R$                  141.337,74R$       

Total Glosa Passivo -R$                  -R$                   R$                   -    R$                     -   -R$                  -R$                      

TOTAL PASSIVO LÍQUIDO -R$                  -R$                   R$                   -   -R$                  -R$                  1.884.157,94R$    

Requerimentos de Fluxo 42 241 42 239 42 264

Total Fluxo Bruto 8.500,02R$       192.127,38R$    R$      8.500,02  R$   191.697,22 8.500,02R$        207.769,98R$       

Total 13º Fluxo -R$                  -R$                   R$                   -    R$                     -   -R$                  -R$                      

Total Glosa Fluxo -R$                  -R$                   R$                   -    R$           831,74 -R$                  -R$                      

TOTAL FLUXO LÍQUIDO 8.500,02R$       192.127,38R$    R$      8.500,02 190.865,48R$   8.500,02R$        207.769,98R$       

TOTAL APÓS O 

ENCONTRO DE CONTAS:
 R$                  183.627,36  R$                 182.365,46  R$                  2.083.427,90 

O total  após o encontro de contas é calculado após a soma do Total  Estoque Líquido, Total  Passivo Líquido e Total  Fluxo 

Líquido e a subtração desse total  por parte do outro regime. Um valor positivo indica que após o encontro de contas, houve 

c rédito aos cofres do IPREVSANTOS.

referência 02/2022

mai/22

referência 03/2022 referência 04/2022

jun/22abr/22
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2.4 – FOLHA DE PAGAMENTO 

 
A manualização da folha de adiantamento e pagamento dos servidores ativos e beneficiários de 
aposentadoria e pensão por morte tem seus respectivos manuais disponibilizados para controle 
e verificação da rotina das atividades. 
 

a) Folha de Ativos 

O controle da folha de pagamento de ativos é exercido pelo DEAFI . Foi verificado, no trimestre 
irregularidades nos descontos de INSS dos servidores ocupantes de cargo de livre provimento.  
O referido desconto não incidiu sobre os valores retroativos pagos em razão do reajuste salarial, 
o que só foi notado por ocasião da emissão da guia de pagamento pelo sistema SEFIP.  
Diante do informado o expediente será objeto de apuração no próximo trimestre. 
 

b) Folha de Inativos e Pensionsitas  

O mês de junho fechou com o total bruto da folha de pagamento no valor de R$ 40.080.494,13. 
Ressalto aqui que o valor encontrado em junho é menor do que o de março por duas razões a 
saber: i - o retroativo do reajuste salarial pago em março que elevou o valor da folha; ii - e as 
suspensões de pagamento decorrentes da ausência de recadastramento.  
Veja que a quantidade de beneficiários diminuiu consideravelmente e, consequentemente, o 
valor da folha de pagamento. Tal prática teve início no ano corrente e as primeiras suspensões 
passaram a ocorrer em abril, nos termos do disposto na lei  (Portaria 501/2021 – IPREVSANTOS).    
 
 
 

FOLHA DE PAGAMENTO 

COMPETÊNCIA 
QUANTIDADE 

VALOR BRUTO 
APOSENTADOS PENSIONISTAS 

ABRIL 5135 1726 40.106.257,72 

MAIO 5111 1688 39.909.345,49 

JUNHO 5120 1698 40.080.494,13 
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ABRIL 
 

 
 
 

 
MAIO 
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JUNHO 

 

 
 
Especificamente no mês de maio, foram relatadas várias irregularidades que acarretaram sérios 
problemas aos beneficiários bem como ao IPREVSANTOS, tais como ausência de descontos 
relativos a assistência médica, reinserção irregular de servidores recadastrados na folha de 
pagamento, suspensão irregular na folha de pagamento e ausência de anotações de ocorrências 
nas rubricas da movimentação pontual da folha de pagamento.  
 
Item desconforme em relação ao apontamento da folha de ativos, e que será objeto de nova 
análise dos procedimentos para regularização do noticiado e de medidas com vistas a controle 
para elaboração da folha. 
 
Em relação à folha de inativos e pensionistas, o Departamento necessita urgente treinamento e 
capacitação dos demais servidores em relação aos procedimentos de folha de pagamento, pois 
os relatos das irregularidades foram verificados ante a ausência, por férias, da funcionária 
responsável por tais procedimentos. Assim, considero o item parcialmente desconforme até 
que se comprove o treinamento sugerido. 
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3. DEPARTAMENTO JURÍDICO 
 

3.1. JURÍDICO – DEFESA E CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS E PARECERES 
 

O Departamento Jurídico, responsável pela representação extrajudicial e judicial do 
IPREVSANTOS, assim como pelas atividades de consultoria e assessoramento jurídico, com 
atuação interna e externa, possui as atividades de defesa e cumprimento de decisões judiciais 
devidamente manualizadas, permitindo a verificação e controle de suas ações.  
As informações necessárias para a auditoria, solicitadas por meio do memorando 003/2022 – 
Controle Interno, relativas ao 2ª trimestre de 2022, são as seguintes: 
✓ Relatório de iniciais recebidas 
✓ Relatório de defesas e cumprimentos de decisões judiciais; 
✓ Relatório de cumprimento dos prazos judiciais. 

 
Não obstante o solicitado, o Departamento nos enviou listagem de controle geral, contendo 
todos os processos relacionados. 
Primeiramente, cumpre esclarecer, que não foi possível a realização da auditoria da forma 
necessária. A listagem enviada continha dados  imprecisos, por exemplo, os processo 1005256-
98.2022.8.26.0562 e 1005703-86.2022.8.26.0562, cujas datas de recebimento constam como 
22/06/2022: 
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Ao compulsar os autos no sistema processual do Tribunal de Justiça temos como data de citação 
17/03/2022 para o primeiro processo, e  08/04/2022 para o segundo, conforme comprovação 
documental abaixo, ou seja, cerca de 03 meses antes data indicada no relatório como data de 
recebimento. 
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Diante disso, e tendo em vista que a listagem é composta por 2577 processos, não foi possível 
identificar a quantidade recebida no trimestre analisado.  Verificamos outrossim, que vários 
prazos não vêm sendo cumpridos e em cerca de 55 deles verificou-se a ocorrência da preclusão. 
 
A listagem de Requisitórios de Pequeno Valor – RPV’s, só contém os processo cujos prazos 
venciam a partir de junho/2022. Alguns deles também foram efetivados fora do prazo tal como 

o de nº 0007206-96.2021.8.26.0562. 

 

Em relação aos pareceres administrativos, auditados por meio dos processos de concessão de 
benefícios e compras e licitações, ainda há desconhecimento da legislação e atraso nos prazos, 
sobretudo nos processos administrativos relativos a aquisição de bens ou serviços. 

O item se acha em desconformidade com a manualização, com a carta de serviços e demais 
dispositivos legais. 
 
 
4. PRESIDÊNCIA 
 

4.1.  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ACESSO, CONTINGÊNCIA, CÓPIA DE 
SEGURANÇA, POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 
Essas atividades, exercidas pelo Departamento de Tecnologia da Prefeitura municipal de Santos, 
coordenada neste Instituto, pela Seção de Apoio Financeiro da Presidência e, retificando a 
informação constante do Relatório anterior, também exercida e coordenada pelo Departamento 
Administrativo e Financeiro.  
 
Com base na normatização existente, foram solicitados os relatórios de Controle de Acesso 
(físico e lógico) e de Controle de Cópia de Segurança. 
 
Dessa forma, a fim de verificar se o setor cumpriu, no segundo quarto trimestre, o disposto na 
referida documentação, foram solicitadas as seguintes informações: 
 
✓ Cópia dos comprovantes de entrega de login e senha dos acessos criados, quando houvesse; 
✓ Relatório das atividades de controle de cópia de segurança da informação, contendo o 

registro das intercorrências, quando ocorridas; 
✓ Relatório dos chamados recebidos especificando a quantidade atendida e a quantidade ainda 

pendente, caso houvesse, com a respectiva justificativa; 
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1) Acessos Físicos 

Conforme já relatado anteriormente os procedimentos relativos aos acessos físicos do Instituto, 
cuja competência é do DEAFI conforme disposto no art. 26 da PSI, continuam sem manualização. 
Dessa forma, não é possível sequer verificar se existe algum controle. 
 
Certo é que os arquivos continuam abertos e acessíveis a qualquer pessoa que ingressar dentro 
do prédio do Instituto. Esta Controladora, no intuito de constatação,  entrou no arquivo do 
DEPREV localizado no térreo e lá permaneceu por cerca de 10 minutos com as luzes acessas e 
sem que qualquer um percebesse. Retiramos aleatoriamente os processos 74948/2014-80 
referentes a reavaliação de perícia média e o 27235/2021-10 referente a pensão por morte, 
permanecendo com eles até a data de elaboração do presente.   
 

2) Acessos Lógicos 

Com relação à atividade de cópia de segurança, foram evidenciados os relatórios dos backups 
realizados, que demonstraram não ter ocorrido, no trimestre, intercorrências capazes de 
comprometer a integridade das informações. 
 
Neste período não houve criação de Login e Senha, a pedido deste Instituto, para acesso à rede 
a qual o IPREVSANTOS está conectado.  Também não foi registrada nenhuma intercorrência de 
eventos relacionados à segurança da informação do Instituto. 

Há registro de 30 chamados de manutenções de equipamentos instalados nesta Autarquia. 
Todas as solicitações estão classificadas com o status ENCERRADA.  

No que se refere a Backups, os sistemas utilizados no IPREVSANTOS (CEPNET, ZIMBRA, ATOS e 
GEOSIAP) que tem como administradores o respectivo ente administrativo, e considerando o 
que  seu PDTIC- - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações determina, os 
backups são realizados periodicamente. 

Ainda se encontra em tramitação processo administrativo para aquisição de ferramenta de 
armazenamento de dados em nuvem (cloud computing), para servir de repositório de dados dos 
colaboradores deste Instituto. O setor algea dificuldades de adaptação de configuração das 
soluções oferecidas pelas empresas candidatas à fornecerem o software ao Instituto e as 
configurações do parque tecnológico do IPREVSANTOS.  

 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALiCzsbo2c25byrviEqhez-r9Mq5nYs0Lg:1659103410608&q=cloud+computing&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj67rzroZ75AhUENTUKHaUmDwEQkeECKAB6BAgCED0
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Por fim foi sugerido como medida de segurança a atualização da versão do Sistema Operacional 
dos computadores do IPREVSANTOS. Após recente elaboração de relatório, verificou-se que das 
34  máquinas em funcionamento nesta Autarquia, 22 (65%) tem sistema operacional Windows 7 
ou versão mais obsoleta. O setor esclarece que a versão 7 do sistema operacional Windows ou 
versões mais obsoletas não tem mais suporte da Microsoft desde 14 de Janeiro de 2020, causando 
riscos associados à utilização de sistemas operacionais obsoletos tais como: 

• Falhas e vulnerabilidades não corrigidas constituem portas abertas para ataques 
diversos, representando risco para os sistemas, serviços e infraestrutura de TI a qual o Instituto 
faz parte.  

• A falta de compatibilidade desses sistemas obsoletos com programas de terceiros 
resulta em instalações com versões desses softwares desatualizadas e vulneráveis. 

• Alto risco de infecções, invasões, perda de dados, etc, com impacto não só para o 
computador afetado, mas também para os demais computadores e sistemas do IPREVSANTOS. 

Segue abaixo evidências da realização do BACKUP´s do sistema NOVAPREV. 
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Foram ainda apresentados os relatórios do Sistema de Atendimento ao Usuário - SAU, nos quais 
ficou demonstrada a quantidade de chamados realizados pelos servidores da autarquia, 
conforme abaixo: 
 
 
ABRIL 
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MAIO 

 
 
 
 
 
JUNHO 

 

 
 
 
Isto posto, as atividades relacionadas com a área de tecnologia da informação estão 
desconforme somente em relação aos acessos físicos. 
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 4.2 ACOMPANHAMENTO DO PRÓ-GESTÃO – NÍVEL III 
 
1) CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS GESTORES 

O gestor dos recursos do RPPS e todos os membros do Comitê de Investimentos estão aprovados 
em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade 
técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, com conteúdo mínimo estabelecido no 
Anexo da Portaria MPS nº 519/2011?   

SIM 

 
Há ao menos 1 membro do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva 
aprovados no mesmo exame?  
SIM 

 
O gestor de recursos do RPPS e ao menos 1 membro do Comitê de Investimentos foram 
aprovados em exame de certificação que, além do conteúdo exigido para o Nível I, contemple 
módulos que permitam atestar a compreensão das atividades relacionadas à negociação de 
produtos de investimento?  
SIM 

 

2) ESTRUTURA DO CONTROLE INTERNO 

Existe, na estrutura organizacional da unidade gestora do RPPS, área específica de controle 
interno, com emissão de relatório trimestral que ateste a conformidade das áreas mapeadas e 
manualizadas e o cumprimento dos demais requisitos objeto de auditoria para certificação no 
pró gestão?  
SIM 

 
Existem, ao menos 3 servidores capacitados na unidade gestora do RPPS, sendo 1 (um) servidor 
da área de controle interno, 1 (um) membro do Comitê de Investimentos e (1) um membro do 
Conselho Fiscal.  
SIM 

 
3) POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

A PSI abrange todos os servidores e prestadores de serviço que acessem informações do RPPS, 
indicando a responsabilidade de cada um quanto à segurança da informação? 

SIM 

  



  

  
 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS 

 
RELATÓRIO Nº 002/2022 
CONTROLE INTERNO IPREVSANTOS 
2º TRIMESTRE DE 2022 – (ABRIL A JUNHO/2022) 

 

42 

 

A PSI Indica regras normativas quanto ao uso da Internet, do correio eletrônico e dos 
computadores e outros recursos tecnológicos do RPPS.  
SIM 

 

A PSI define procedimentos de contingência, que determinem a existência de cópias de 
segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de dados, o controle de acesso (físico e 
lógico) e a área responsável por elas, estando estes procedimentos mapeados e manualizados.  
SIM 

 

Existe servidor ou área de Gestão da Segurança da Informação, no âmbito do ente federativo ou 
do RPPS, com a responsabilidade de prover todas as informações de Gestão de Segurança da 
Informação solicitadas pela Diretoria Executiva, que dê ampla divulgação da Política e das 
Normas de Segurança da Informação para todos os servidores e prestadores de serviços, que 
promova ações de conscientização sobre Segurança da Informação para os servidores e 
prestadores de serviços, que proponha projetos e iniciativas relacionados ao aperfeiçoamento 
da segurança da informação e que elabore e mantenha política de classificação da informação, 
com temporalidade para guarda. 
SIM 

 
 
 
4) GESTÃO E CONTROLE DA BASE CADASTRAL 

Há recenseamento previdenciário no mínimo a cada 2 (dois) anos para aposentados e 
pensionistas e a cada 5 (cinco) anos para os servidores ativos com o devido encaminhamento da 
base atualizada por meio Sistema Previdenciário de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência 
Social - SIPREV/Gestão para o Sistema de Informações Gerenciais dos Regimes Próprios de 
Previdência Social - SIG-RPPS, instituído pela Portaria MF n° 47, de 14 de dezembro de 2018? 

SIM 

 
Há instrumento legal que estabeleça a política de recenseamento desses servidores, com 
critérios, padrões e periodicidade?  
SIM 

 
 
5)   RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Há elaboração semestral de relatório de governança corporativa que contemple os seguintes 
itens:  
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a) Dados dos segurados, receitas e despesas: Quantitativo de servidores ativos, aposentados 
e pensionistas, resumo das folhas de pagamentos, valor da arrecadação de contribuições e 
outras receitas, valor do pagamento de benefícios e outras despesas.  
b) Evolução da situação atuarial: Custo previdenciário total, evolução quantitativa e 
qualitativa dos custos por tipo de benefício, evolução do resultado relativo ao equilíbrio 
financeiro e atuarial e do plano de custeio.  
c) Gestão de investimentos: Descrição detalhada dos ativos, investimentos, aplicações 
financeiras e do fluxo de entradas e saídas de recursos.  
d) Publicação das atividades dos órgãos colegiados: Reuniões e principais decisões do 
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.  
e) Atividades institucionais: Gestão de pessoal, gestão orçamentária e financeira, 
gerenciamento do custeio e contratos, controles internos, imagem institucional, cumprimento 
de decisões judiciais e conformidade, entendida como o atendimento ao conjunto de normas, 
regras e padrões legais e infralegais estabelecidos.  
f) Canais de atendimento: Estatísticas dos canais de atendimento disponibilizados aos 
segurados, tais como ouvidoria própria ou do ente federativo, agências, postos de atendimento, 
atendimento agendado. 

SIM 

 
 
8)  PLANEJAMENTO 

Há elaboração e publicação no site do Planejamento Estratégico para o período de 5 (cinco) anos, 
com revisão anual? 

SIM 

 
9)  RELATÓRIO DE GESTÃO ATUARIAL  

Há elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, contemplando a análise dos resultados das 
avaliações atuariais anuais relativas aos três últimos exercícios, com comparativo entre a 
evolução das receitas e despesas estimadas e as efetivamente executadas.  

SIM 

 

Há elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, contemplando, o estudo técnico de aderência 
das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras do plano de benefícios dos 
RPPS, que deverá ser aprovado pelo Conselho Deliberativo e, obrigatoriamente, embasar as 
hipóteses atuariais adotadas na avaliação atuarial.  

SIM 
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10)  CÓDIGO DE ÉTICA DA INSTITUIÇÃO 

A Instituição possui Código de Ética e promove sua divulgação aos servidores do RPPS, 
segurados (servidores ativos, aposentados e pensionistas), aos membros dos órgãos colegiados 
e partes relacionadas (fornecedores, prestadores de serviço, agentes financeiros e outros).  

SIM 

A Instituição promove ações de capacitação relativas ao Código de Ética com os servidores do 
RPPS, segurados (servidores ativos, aposentados e pensionistas) e membros dos órgãos 
colegiados.  

SIM 

 
11)  POLÍTICAS PREVIDENCIÁRIAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR 

Há a realização de exames médicos admissionais dos aprovados em concurso público, como 
requisito para posse e nomeação? 
SIM 

 
Há serviço de perícia médica na unidade gestora do RPPS ou no ente federativo, por servidores 
do quadro efetivo ou contratados por meio de terceirização?  
SIM 

 
Existem ações educativas para redução dos acidentes de trabalho? 
SIM 

 
 Há a elaboração dos competentes Laudos Técnicos de Condições Ambientais do Trabalho - 
LTCAT.  
SIM 

 
Há a elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP atualizado aos servidores que 
trabalhem em ambientes com exposição a agentes nocivos.  
SIM 

 
Há serviço de perícia oficial em saúde na unidade gestora do RPPS ou no ente federativo, por 
servidores do quadro efetivo ou contratados por meio de terceirização, com equipe 
multidisciplinar? 
SIM 

 
Existem estudos epidemiológicos, contendo as potencialidades e desafios da atenção à saúde e 
segurança do servidor? 
SIM 
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Foi publicado lei ou decreto estabelecendo a Política de Atenção à Segurança e Saúde do 
Servidor.  
SIM 

 
12)  POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

A Política de Investimentos contempla a análise da conjuntura econômica, cenários e 
perspectivas do mercado financeiro; objetivos e diretrizes que orientam a gestão do fundo para 
o ano seguinte; cenários que pautam as projeções financeiras, tendo em vista os limites de 
enquadramento para aplicação por segmento e modalidade, definidos na Resolução CMN nº 
3.922/2010. 
SIM 

 
Definição das estratégias de alocação; resultados esperados das projeções financeiras; limites 
mínimos e máximos de enquadramento e estratégias de investimento para cada segmento de 
aplicação financeira.  
SIM 

 
Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento, critérios 
de credenciamento para escolha das instituições financeiras e dos produtos financeiros onde os 
recursos do RPPS serão aplicados. 
SIM 

 

São elaborados relatórios mensais, acompanhados de parecer do Comitê de Investimentos e 
aprovação do Conselho Fiscal, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas 
modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das 
alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.  

SIM 

 

Há a elaboração de plano de ação mensal com o cronograma das atividades a serem 
desempenhadas relativas à gestão dos recursos; elaboração de relatórios mensais de diligências 
de verificação dos lastros relativos aos títulos ou a papéis incluídos em operações estruturadas 
adquiridas por meio de veículos de investimento, e de acompanhamento sistemático da 
situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas e do desempenho 
dos papéis por elas emitidos.  

SIM 

 

Há a elaboração de estudos de gerenciamento de ativos e passivos, a partir de modelos 
matemáticos de gestão do ativo e das taxas de juros do passivo (asset liability management - ALM), 
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visando à otimização das carteiras de investimento; elaboração de relatório de 
acompanhamento da implementação das estratégias de carteiras específicas para os 
compromissos do plano com seus segurados e beneficiários.  

SIM 

 
13) COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
O Comitê de Investimentos conta com mínimo de 5 (cinco) membros, que mantenham vínculo 
funcional com o ente federativo ou com a unidade gestora do RPPS.  
SIM 

 
14) TRANSPARÊNCIA 
 
Os documentos e informações a seguir relacionados estão o site?  
( sim ) Regimentos internos e atas dos órgãos colegiados (Conselho Deliberativo, Conselho 
Fiscal e Comitê de Investimentos).  
(desatualizadas) Certidões negativas de tributos: Certidão de Débitos Relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão de Regularidade do FGTS. 
( sim ) Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP e links para acesso, no endereço 
eletrônico da Previdência Social na Internet, ao Extrato Previdenciário e aos demonstrativos 
obrigatórios previstos no art. 5º, XVI da Portaria MPS nº 204/2008.  
(  sim  ) Composição mensal da carteira de investimentos, por segmento e ativo.  
(incompleto) Cronograma de ações de educação previdenciária.  
( incompleto ) Cronograma das reuniões dos órgãos colegiados (Conselho Deliberativo, 
Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos).  
( sim  )  Código de Ética.  
( desatualizadas )  Demonstrações financeiras e contábeis (periodicidade: Níveis I e II: 
semestral; Nível III - trimestral; Nível IV - mensal).  
( sim ) Avaliação atuarial anual.  
(não) Informações relativas a procedimentos licitatórios e contratos administrativos.  
(não)  Relatório de avaliação do passivo judicial (apenas Níveis III e IV).  
( Sim)  Plano de Ação Anual (Níveis I e II) ou Planejamento Estratégico (Níveis III e IV).  
(Sim)  Política de Investimentos.  
(Sim)  Relatórios de controle interno (Nível III: trimestral)  
(Sim)  Relação das entidades escolhidas para receber investimentos, por meio de 
credenciamento.  
(Sim)  Relatórios mensais e anuais de investimentos  
(Sim)  Acórdãos das decisões do Tribunal de Contas sobre as contas anuais do RPPS. 
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14) DEFINIÇÃO DOS LIMITES DE ALÇADA 
 
Existe legislação do RPPS publicada com a definição de limites de alçada com  obrigatoriedade 
de no mínimo 2 (dois) responsáveis assinarem em conjunto todos os atos relativos à gestão de 
ativos e passivos e a atividades administrativas que envolvam concessões de benefícios, 
contratações e dispêndios de recursos? 
SIM 

 
 
15) SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
As atividades de habilitação/concessão de benefícios são segregadas das atividades de 
implantação, manutenção e pagamento de benefícios? 

SIM 

 

As atividades de investimentos são segregadas das atividades administrativo-financeiras?  

SIM 

 
16) OUVIDORIA 
 
Existe ouvidoria em parceria com o ente federativo ou na própria unidade gestora do RPPS, com 
disponibilização de um canal de comunicação no modelo “fale conosco”? 
SIM 

 
Há, ao menos 1 servidor efetivo exercendo a função de Ouvidor na estrutura do ente federativo 
ou da unidade gestora do RPPS? 

SIM 

 
17) DIRETORIA EXECUTIVA 
 
A Diretoria Executiva do RPPS é disciplinada pela legislação local? 
SIM 

 
 Seus membros têm formação educacional de nível superior, com formação ou especialização 
em área compatível com a atribuição exercida? 
SIM 

 
Pelo menos 1 (um) membro é segurado do RPPS?  
SIM 
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18) CONSELHO FISCAL 
O Conselho Fiscal tem composição paritária entre os representantes dos segurados e do ente 
federativo? 
SIM 

 
A maioria dos membros têm formação de nível superior, com a presidência do Conselho Fiscal 
sendo exercida por um dos representantes dos segurados, que tem o voto de qualidade? 
SIM 

 
O Conselho Fiscal elabora, publica e controle a efetivação de seu plano de trabalho anual, 
estabelecendo os procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os 
resultados obtidos?  
SIM 

 
Há elaboração de parecer ao relatório de prestação de contas, no qual devem constar os itens 
ressalvados com as motivações, recomendações para melhoria e áreas analisada?  
SIM 

 
 
19) CONSELHO DELIBERATIVO 
 
O RPPS possui Conselho Deliberativo, cuja periodicidade das reuniões e funcionamento sejam 
disciplinados por atos normativos do RPPS? 
SIM 

 
O Conselho Administrativo tem composição paritária entre os representantes dos segurados e 
do ente federativo? 
SIM 

 
A maioria dos membros têm formação de nível superior, com a presidência  sendo exercida por 
um dos representantes dos segurados, que tem o voto de qualidade? 
SIM 

 
O Conselho de Administração elabora, publica e controle a efetivação de seu plano de trabalho 
anual, estabelecendo os procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e 
os resultados obtidos?  
SIM 
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Há elaboração de parecer ao relatório de prestação de contas, que sintetize os trabalhos 
realizados e apresente as considerações que subsidiaram o Conselho Deliberativo a apresentar 
seu relatório de prestação de contas? 
SIM 

 
20) MANDATO, REPRESENTAÇÃO E RECONDUÇÃO  
 
A legislação local disciplina o processo de escolha dos membros da Diretoria Executiva, do 
Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal?  
SIM 

Os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal têm mandato com duração entre 1 
(um) e 4 (quatro) anos, definido na legislação local, somente podendo ser substituídos nas 
situações definidas na legislação? 
SIM 

  
É admitida a recondução, limitada ao máximo de três mandatos consecutivos para o mesmo 
Conselho, como forma de assegurar sua renovação periódica? 
SIM 

 
Os mandatos dos membros dos Conselhos ocorrem de forma intercalada e não integral? 
NÃO 
 
A legislação estabelece que a escolha de membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo 
e Conselho Fiscal ocorra por meio de processo eleitoral? 
NÃO 
 
São disponibilizados os meios para que haja ampla participação dos segurados e para que estes 
tenham acesso às propostas de atuação dos candidatos?  
NÃO 
 
21) GESTÃO DE PESSOAS  
 

A unidade gestora do RPPS possui quadro próprio, ocupado por servidores efetivos (pelo menos 
50% do quadro), comissionados ou cedidos pelo ente federativo.  

SIM 

 
22)  PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO 
 
O RPPS tem plano de ação de capacitação para os servidores que atuem na unidade gestora, 
seus dirigentes e conselheiros, que contemple formação básica em RPPS e treinamento dos 
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servidores que atuem na área de concessão de benefícios sobre as regras de aposentadorias e 
pensão por morte?  
SIM 

 
Promove treinamento para os servidores que atuem na área de investimentos sobre sistema 
financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos?  
SIM 

 

Promove treinamento em gestão previdenciária para os servidores, dirigentes e conselheiros, 
contemplando legislação previdenciária, gestão de ativos, conhecimentos de atuária, 
controles internos e gestão de riscos?  
SIM 

 
Possui Programa de Educação Previdenciária que sistematize as ações realizadas e a realizar 
(planejamento, público alvo, mecanismos de capacitação permanente)?  
SIM 

 
23) AÇÕES DE DIÁLOGO COM A SOCIEDADE 
 
O RPPS possui e disponibiliza em meio impresso e no seu site, cartilha dirigida aos segurados 
que contemple os conhecimentos básicos essenciais sobre o RPPS e os benefícios 
previdenciários?  
SIM 

Realiza pelo menos uma audiência pública anual com os segurados, representantes do ente 
federativo (Poder Executivo e Legislativo) e a sociedade civil, para exposição e debates sobre o 
Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação 
Atuarial? 
SIM 

Promove seminários dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre as regras de 
acesso aos benefícios previdenciários? 
SIM 

 
Promove ações preparatórias para a aposentadoria com os segurados? 
SIM.  

 
Promove ações de conscientização sobre a vida após a aposentadoria e o envelhecimento ativo 
com os segurados? 
SIM 
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5. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS  

 
a) Acerca da contribuição dos cedidos – item 1.2 

Item não atendido. Embora exista parcial controle,  o acompanhamento ainda é precário 
pelo departamento responsável. Não é possível conferir a efetivação dos pagamentos e 
repasses; 

b) Acerca da observância da manualização nos processos de pagamento/contratos- 
item 1.6 
Item não atendido.  Há processos ainda mal instruídos, desorganizados conforme descrito 
no item respectivo. Não há observância de manualização, nem mesmo padrão nos 
procedimentos. 

c) Acerca da realização do planejado no programa de educação previdenciária – item 
1.7 
Item não atendido. Não houve realização de eventos no trimestre analisado em total 
desconformidade com o planejamento descrito no site; 

d) Acerca da manualização de procedimentos de atendimento aos usuários – utem 2.1 
Item não atendido. Não foi apresentada nenhuma manualização e mapeamento; 
 

e) Conferência adequada e observância estrita à manualização nos processos de 
concessão de benefícios em sua íntegra – item 2.2 
Item continua precário com erros recorrentes 

f) Elaboração de procedimentos relativos a controles de acesso físico – item 4.1 
Item não atendido 

g) Folha de Pagamento de ativos – item 2.4 
Item não atendido. Falta de procedimentos persistem gerando erros. 

h) Departamento Jurídico – item 3.1 
Item não atendido. Perda de prazos, controles precários. Falta de envio dos relatórios na 
forma solicitada; 

I) Tecnologia da informação – item 4.1 
O controle de acesso físico continua inexistente. Ausente manualização e mapeamento; 

 
 
6. NOVAS PENDÊNCIAS  
 

a) Folha de pagamento Inativos e pensionistas – item 2.4 
Necessita urgente treinamento e capacitação de servidores na execução do programa de 
folha; 
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b) Acompanhamento do pró-gestão – nível iii – item 4.2 

O item “14” referente a transparência contém diversos itens desatualizados ou em 
desacordo com o determinado no pró-gestão; 
 

7. RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA 
 
Ratifico as recomendações efetuadas no relatório anterior.  
A auditoria constatou que aparentemente não houve melhorias em relação ao Relatório 
anterior. Ao contrário. Algumas áreas pioraram seu controle e desempenho resultando, mais 
uma vez, em aumento das inconsistências verificadas.  
Ressalto, por oportuno, a necessidade constante de atualização dos manuais e sua correta 
observância.  
Ratifico ainda que treinamento e capacitação contínuas são essenciais ao bom desenvolvimento 
das atribuições deste Instituto, assim como o comprometimento e responsabilização dos 
colaboradores, sem o qual, inócuo se torna o exaustivo trabalho de auditoria realizado por esta 
Controladoria. 
 
 

8. CONCLUSÃO 
 

Analisadas as evidências disponibilizadas pelas diversas áreas auditadas, as informações 
publicadas no site da autarquia, os indicadores de desempenho, os dados das reuniões mensais 
regulares, as informações obtidas por meio do diálogo mantido com cada setor desta autarquia 
durante a auditoria realizada, opinamos pela desconformidade das áreas constantes dos Itens 
“5” e “6” do presente relatório e conformidade das demais. 
Ressaltamos que este Controle Interno, os conselhos deliberativos, as assessorias e os demais 
setores também têm a função de realizar o controle interno das atividades que desenvolvem, 
possuindo, inclusive, conhecimentos técnicos necessários, em sua área de atuação, para avaliar 
a conformidade de suas produções e a adequação dessas atividades às legislações pertinentes, o 
que confere confiabilidade às informações requeridas para a elaboração do presente relatório. 
 
Santos,  26 de agosto de 2022 
 
 
 
CLÁUDIA GARCIA 
Controle Interno 


