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PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

Entidade: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas -
Três Lagoas Previdência
Gestor Responsável: Dirceu Garcia de Oliveira Junior (Diretor-Presidente)
Exercício: 2021
Art. 82, § 1º da Constituição Estadual
Resolução TCE/MS n° 88/2018

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento à exigência do Anexo II, da Resolução TCE/MS nº 88/2018, no que
se refere às contas prestadas pelo Sr. Dirceu Garcia de Oliveira Junior, ao Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins do art. 77 da Constituição Estadual do Mato
Grosso do Sul, relativas ao exercício de 2021, notadamente no que diz respeito ao
cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos
demonstrativos e demais documentos, apresentamos a seguir os pontos de controle
selecionados para análise, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao
final, o Parecer Conclusivo.

1. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELO CONTROLE
INTERNO

1.1. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ATUARIAL

Ponto de Controle Base Legal Procedimento
Universo do
Ponto de
Controle1

Amostra
Selecionada
2

Foi realizada avaliação
atuarial anual, por atuário
habilitado, utilizando-se
parâmetros gerais, para a
organização e revisão do
plano de custeio e
benefícios?

Lei 9.717/98
c/c Portaria
MF nº
464/2018

Inspeção de
Documentos

Reavaliação
atuarial

1

A base de dados utilizada
para a avaliação atuarial
atende ao disposto na
Portaria MF nº 464/2018?

Instrução
Normativa nº
01/2018

Inspeção de
Documentos

Arquivos
digitais

6

O ente realizou censo
atuarial de todos os
servidores ativos,
aposentados e

Art. 118 da
Lei
2.808/2014

Inspeção de
Documentos e
Indagação

Arquivos
digitais e
inspeção de
documentos

6
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pensionistas, com a
atualização de todos os
dados cadastrais
necessários para a
manutenção de base de
dados adequada?
No caso de a avaliação
apurar déficit atuarial,
foram adotadas medidas
para o seu
equacionamento? Em
caso positivo, o plano de
amortização foi
implementado em Lei do
ente federativo?

Art. 53 da
Portaria MF
nº 464/2018

Inspeção de
Documentos

Reavaliação
atuarial e
legislação
municipal do
ente.

2

O plano de amortização
está acompanhado de
demonstração da
viabilidade orçamentária
e financeira para o ente
federativo?

Art. 64 da
Portaria MF
nº 464/2018

Inspeção de
Documentos

Demonstrativo
de Viabilidade
do Plano de
Custeio

1

O plano de custeio
proposto na avaliação
atuarial foi
implementado?

Art. 47 da
Portaria MF
nº 464/2018

Inspeção de
Documentos

Legislação do
ente

1

A base de cálculo das
contribuições
previdenciárias para o
RPPS está regulamentada
no ente? As contribuições
estão sendo calculadas e
retidas respeitando a base
de cálculo?

Art. 8º da
Lei
2.808/2014

Inspeção de
Documentos e
Indagação

Legislação do
ente, resumo
de folhas de
pagamento e
holerites.

42

As alíquotas de
contribuição dos
servidores, patronal e
suplementar para
cobertura do déficit
atuarial (se houver)
aplicadas no exercício
estão em conformidade
com o disposto na
legislação?

Arts. 8 e 9º e
Lei
2.808/2014 e
Art. 77 da
Lei
2.809/2014.

Conferência de
cálculos

Legislação do
ente, resumo
de folhas de
pagamento e
holerites.

42

As contribuições
previdenciárias devidas
estão sendo regularmente
recolhidas, de forma
integral, pelo RPPS?

Arts. 8 e 9º e
Lei
2.808/2014 e
Art. 77 da
Lei
2.809/2014.

Inspeção de
Documentos
Conferência de
cálculos

Legislação do
ente, razão
analítico das
contas de
receita e
comprovantes
de pagamento

42
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As despesas
administrativas do RPPS
situaram-se dentro do
limite definido na
legislação?

Portaria
402/2008 c/c
art. 61 da Lei
Municipal
2.808/2014.

Inspeção de
Documentos e
Conferência de
cálculos

Legislação do
ente e razão
analítico das
contas de
despesa

42

A taxa de administração
foi destinada
exclusivamente ao
custeio das despesas
correntes e de capital
necessárias à organização
e ao funcionamento da
unidade gestora do RPPS,
inclusive para a
conservação de seu
patrimônio?

Portaria
402/2008 c/c
art. 61 da Lei
Municipal
2.808/2014.

Inspeção de
Documentos

Extratos
bancários.

12

O RPPS constituiu
reserva administrativa
com eventuais sobras do
custeio das despesas do
exercício? Em caso
positivo, a reserva está
em conformidade com as
normas aplicáveis?

Portaria
402/2008 c/c
art. 61 da Lei
Municipal
2.808/2014.

Inspeção de
Documentos

Extratos
bancários.

12

O ente federativo mantém
registro individualizado
das contribuições dos
segurados do RPPS,
contendo as informações
mínimas exigidas pela
Secretaria de
Previdência? O ente
federativo disponibiliza
aos seus segurados as
informações constantes
de seu registro
individualizado?

Portaria
402/2008

Observação e
Indagação

Site do
Instituto e
extrato de
contribuição.

2

A Reavaliação Atuarial 2022, de responsabilidade do atuário Sr. Igor França Garcia
(MIBA/RJ 1.659), revelou que as contribuições dos servidores e das entidades patronais
(Custo Normal) são insuficientes para manter o Equilíbrio Financeiro e Atuarial do regime
no longo prazo, apontando a existência de déficit atuarial - assim compreendida a diferença
negativa entre suas provisões de receitas e despesas futuras - de R$ 375.014.506,31.

Insta observar que, em 29/12/2020, entraram em vigor a Lei Complementar n.
003/2020 e a Lei Ordinária n. 3.756/2020, que determinaram, no âmbito do ordenamento
jurídico municipal, a implementação das regras de concessão de benefício trazidas pela
Emenda Constitucional n. 103/2019, inclusive aumento das alíquotas de contribuição.
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Em razão do princípio da anterioridade nonagesinal, as alíquotas indicadas para
segurados e ente público somente passaram a ser aplicadas após 90 (noventa) dias da data da
publicação da Lei, ocorrida em 29/12/2020; ou seja: até o mês de março de 2021, a alíquota
aplicável era de 11% (onze por cento).

Cumpre observar que a legislação do Município de Três Lagoas não contemplava
alíquota específica para custeio da Taxa de Administração do RPPS, situação esta que foi
alterada com a promulgação da Lei Municipal n.º 3.726, de 8 de novembro de 2021, cujas
novas alíquotas, dispostas segundo o resultado da avaliação atuarial de 2021, entrarão em
vigor em 1º de abril de 2022.

Neste sentido, com a expansão da alíquota de custeio, aliada à restrição no número de
benefícios oferecidos pelo Plano Previdenciário e à exigência de maior idade e tempo de
contribuição para sua fruição, a reavaliação atuarial apontou considerável redução do déficit
preexistente - na ordem de 28% - reduzindo drasticamente as alíquotas de custo suplementar
definidas no plano de amortização proposto na última reavaliação atuarial, contribuindo,
assim, para a viabilidade orçamentária e financeira do RPPS em longo prazo.

Analisando os dados demográficos da massa, podemos verificar que, a despeito do
aumento do número de aposentados e pensionistas, o número de segurados em atividade tem
se mantido estável, denotando que o Poder Executivo tem promovido a substituição do
servidor inativo mediante a concessão de posse de novos servidores no serviço público
municipal, o que favorece a manutenção da idade média da massa de segurados.

O TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA mantém um setor específico para cadastro e
recadastramento de segurados e dependentes, com designação de servidor específico para
cumprimento de tais tarefas.

A medida colabora para a manutenção do nível de confiabilidade da basee do resultado
atuarial, diante do cenário epidemiológico que não recomendava a realização de censos
presenciais, permitindo ao TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA atuar ativamente junto a seus
segurados no saneamento das inconsistências apontadas pelo sistema de gestão.

As ferramentas tradicionais de recadastramento, contudo, foram utilizadas em prol dos
segurados que permaneceram inertes em atender às solicitações do referido setor, o que
determinou o censo previdenciário deflagrado pelo Edital n. 003, de 5 de outubro de 2021.

Vale destacar, ainda, que, em 2021, o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA completou
com sucesso o recadastramento de todos os inativos e pensionistas (Edital n. 001/2021) cujos
benefícios previdenciários foram concedidos até o ano de 2018. O processo havia sido
deflagrado e parcialmente atendido no primeiro trimestre de 2020 pelo Edital n. 001/2020.

Os procedimentos de atualização da base foram concluídos ainda no exercício de 2021,
a tempo de fomentar informações atualizadas para conformação da base cadastral utilizada na
reavaliação atuarial.

No que tange ao recolhimento das contribuições verificou-se que o Poder Executivo
promove a apuração da base de cálculo previdenciária total e o valor a ser repassado ao RPPS
na competência de apuração, não informando à unidade gestora as composições de
remuneração, muito menos a razão de descontos.
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Neste sentido, o controle das bases de cálculo de contribuição pelo RPPS resume-se a
amostragens periódicas, cujo resultado permitiu apurar como principais divergências a
incidência errática da alíquota previdenciária sobre adicional de insalubridade dos segurados
lotados na Secretaria da Saúde; a não-incidência da contribuição previdenciária patronal em
faltas e atrasos incorridos pelos segurados; a determinação equivocada da base de cálculo
quando o segurado, titular de cargo efetivo, passa a ocupa cargo em comissão, com referência
salarial distinta; e, por fim, a ausência de recolhimento do tributo relativamente a servidores
sem remuneração no período, com indicativo de abandono de cargo.

Embora tais inconsistências sejam regularmente reportadas à administração direta, esta
tem se mantido inerte em justificá-las ou saná-las, não havendo instrumento legal hábil a
disposição desta Unidade Gestora para coagir a fonte pagadora a promover as devidas
correções.

Consoante o disposto no Art. 61, da Lei nº 2.808/2014, o limite para as despesas
administrativas do RPPS foi fixado em R$ 2.780.689,63, equivalente a 2% do total o valor
total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao TRÊS - LAGOAS
PREVIDÊNCIA, relativo ao exercício financeiro anterior, incluído o décimo terceiro salário
dos servidores ativos e a gratificação natalina dos inativos e pensionistas.

Durante o exercício em referência, foram realizadas as seguintes despesas
administrativas R$ 1.817.502,61.

Confrontados as despesas realizadas com o montante destinado da taxa de
administração no exercício, apurar-se-ia um superávit de R$ 963.187,02; contudo,
considerando que foram afetados apenas R$ 2.400.000,00 destinados à conformação da taxa
de administração, as sobras de custeio estacionaram em R$ 582.497,39.

A despesa de R$ 2.928,75, realizada a título de Indenizações e Restituições, não
guarda correlação com as atividades administrativas da unidade gestora. Tal montante refere-
se à restituição da contribuição previdenciária retida de segurado pela entidade patronal, bem
como quando da liquidação da Requisição de Obrigação de Pequeno Valor (ROPV); logo,
deveria ser contabilmente tratada como dedução de receita, e não como despesa
administrativa da unidade gestora.

Embora a conta bancária n. 10.001-4 seja mantida com a finalidade única e exclusiva
de se promover as entradas e saídas de caixa necessárias à liquidação e pagamento de
despesas administrativas, algumas delas foram pagas com recursos de outras contas bancárias:
Indenizações e Restituições (R$ 2.928,75), Obrigações Tributárias e Contributivas
(R$ 883.833,91) e Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (R$ 3.989,70), estes
representados por tarifas bancárias cobradas em razão do processamento dos pagamento de
benefícios e creditadas na conta corrente destinada a tal finalidade.

O saldo remanescente, assim como o de exercícios anteriores, foi destinado à
formação da reserva administrativa que, por sua vez, é objeto de aplicação no fundo de
investimentos CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO sob a rubrica contábil
1.1.4.1.1.14.01 (aplicações com a taxa de administração do RPPS).
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CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES
Achados Proposições/Alertas Situação
Foi realizada avaliação atuarial anual, por atuário
habilitado, utilizando-se parâmetros gerais, para a
organização e revisão do plano de custeio e
benefícios.

-

Regular

A base de dados utilizada para a avaliação atuarial
atende ao disposto na Portaria MF nº 464/2018. - Regular

O ente realizou censo atuarial de todos os servidores
ativos, aposentados e pensionistas, com a atualização
de todos os dados cadastrais necessários para a
manutenção de base de dados adequada.

O último censo
previdenciário
envolvendo a
totalidade dos
segurados ocorreu em
2018, dentro da
periodicidade mínima
definida em lei.

Regular

Com exceção da instituição alíquota isolada de
contribuição de suplementar, não houve a
implementação de plano de amortização por Lei
Municipal.

Notificar o chefe do
Poder Executivo para
propor projeto de lei
contemplando o plano
de amortização
disposto na última
reavaliação atuarial.

Irregular

O RPPS elaborou estudo de viabilidade orçamentária
e financeira do plano de amortização, bem como o
Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio.

-
Regular

O plano de custeio proposto na avaliação atuarial foi
implementado em lei, embora tenha postergado a
vigência da alíquota de conformação da taxa de
administração para 01/04/2022.

-

Regular

A base de cálculo das contribuições previdenciárias
para o RPPS está regulamentada no ente, porém, em
algumas situações, o cálculo das contribuições está
respeitando a base de cálculo definida em lei.

Notificar a fonte
pagadora para
promover a correção
das inconsistências
apuradas pelo RPPS.

Irregular

As alíquotas de contribuição dos servidores, patronal
e suplementar para cobertura do déficit atuarial (se
houver) aplicadas no exercício estão em
conformidade com o disposto na legislação.

-

Regular

As contribuições previdenciárias devidas estão sendo
regularmente retidas e recolhidas pelas fontes
pagadoras.

-
Regular

As despesas administrativas do RPPS situaram-se
dentro do limite definido na legislação. - Regular

A taxa de administração foi destinada exclusivamente
ao custeio das despesas correntes e de capital
necessárias à organização e ao funcionamento da
unidade gestora do RPPS.

-

Regular

O RPPS constituiu reserva administrativa com
eventuais sobras do custeio das despesas do - Regular
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exercício? Em caso positivo, a reserva está em
conformidade com as normas aplicáveis?
O ente federativo mantém registro individualizado das
contribuições dos segurados do RPPS, contendo as
informações mínimas exigidas pela Secretaria de
Previdência e as disponibiliza aos seus segurados por
meio do Portal do Segurado disponível na página do
Instituto na Internet.

-

Regular

1.2. GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Ponto de Controle Base Legal Procedimento
Universo do
Ponto de
Controle1

Amostra
Selecionada2

O responsável pela gestão
dos recursos do RPPS é
pessoa física vinculada ao
ente federativo ou à unidade
gestora do regime como
servidor titular de cargo
efetivo ou de livre nomeação
e exoneração, e apresenta-se
formalmente designado para
a função por ato da
autoridade competente?

Lei
2.809/2014

Inspeção de
Documentos

Ato de
nomeação e
posse

1

O gestor dos recursos e os
membros titulares do comitê
de investimentos possuem
certificação, em
conformidade com a norma
aplicável?

Portaria
MPS
519/2011

Inspeção de
Documentos

Certificados
de
capacitação
técnica.

5

O RPPS definiu e aprovou a
Política Anual de
Investimentos para o
exercício em análise?

Resolução
CMN
3.922/2010
e Portaria
MPS
519/2011

Inspeção de
Documentos

Política de
Investimento
s, atas dos
órgãos
colegiados e
DPIN

4

As aplicações ou resgates
dos recursos do RPPS estão
acompanhadas do
formulário APR –
Autorização de Aplicação e
Resgate?

Portaria
MPS
519/2011

Inspeção de
Documentos

Formulários
de
autorização
de aplicação
e resgate e
DAIR

32

Quanto aos limites da
Carteira de Investimentos,
houve o enquadramento dos
investimentos realizados
pelo RPPS, está em
conformidade com as

Resolução
CMN
3.922/2010

Inspeção de
Documentos

Relatórios da
carteira de
investimentos
e DAIR

24
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normas regulamentares do
Banco Central do Brasil –
CMN e com a Política de
Investimentos aprovada?

De acordo com o artigo 36 da Lei Municipal n. 2.808/2014, as aplicações dos recursos
do RPPS são realizadas pelo Diretor-Presidente e pelo Diretor Administrativo-Financeiro,
com a colaboração de um Comitê de Investimentos, como órgão auxiliar no processo
decisório quanto à execução da política de investimentos.

A estrutura, a composição e o funcionamento do Comitê de Investimentos estão
estabelecidos na Resolução nº 002/2015, aprovada pelo Conselho de Administração, que
prevê que o comitê será composto por 5 (cinco) membros, dentre eles o Gestor de Recursos.

Nos termos do artigo 3º, §1º, da referida resolução, o Conselho de Administração
(alterada pela Resolução nº 001/2019), o responsável pela administração dos recursos
financeiros do RPPS será o Diretor Presidente da Unidade Gestora.

O atual Gestor detém a certificação de Especialista em Investimentos (CEA) expedida
pela ANBIMA; é titular do cargo efetivo de Auditor-fiscal Tributário no âmbito da
administração direta e foi nomeado(a) para a função Diretor Presidente da autarquia
previdenciária mediante a edição do Decreto nº 043/2019.

Outros dois membros do Comitê de Investimentos também detêm Certificação
Profissional Série 10 (CPA-10) expedida pela ANBIMA, ainda vigentes.

Em 2021, a alocação de recursos da reserva do RPPS no mercado financeiro e de
capitais foi implementada a partir da Política Anual de Investimentos, aprovada pelo Conselho
de Administração em 21/01/2021.

Os Relatórios de Investimentos demonstram o cumprimento das estratégias de
alocação de recursos do RPPS definidas na política de investimentos do RPPS e, por
conseguinte, o enquadramento destas aplicações aos limites legais estabelecidos pelo
Conselho Monetário Nacional.

No cumprimento das deliberações do Comitê de Investimentos, o Gestor da carteira
promoveu 32 (trinta e duas) operações, todas devidamente registradas e precedidas da
competente a Autorização de Aplicação e Resgate (APR).

CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES
Achados Proposições/Alertas Situação
O responsável pela gestão dos recursos do RPPS é
pessoa física vinculada ao ente federativo ou à
unidade gestora do regime como servidor titular de
cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração, e
apresenta-se formalmente designado para a função
por ato do Conselho de Administração.

-

Regular

O gestor dos recursos e os outros 2 membros
titulares do comitê de investimentos possuem
certificação em conformidade com a norma

-
Regular
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aplicável.
O RPPS definiu e aprovou a Política Anual de
Investimentos para o exercício em análise. - Regular

As aplicações ou resgates dos recursos do RPPS
estão acompanhadas do formulário APR –
Autorização de Aplicação e Resgate.

-
Regular

Os investimentos realizados pelo RPPS atenderam
aos limites definidos pela Política de Investimentos
aprovada e estão em conformidade com as normas
regulamentares do Banco Central do Brasil – CMN.

-

Regular

1.3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Ponto de Controle Base Legal Procedimen
to

Universo do
Ponto de
Controle

Amostra
Selecionada

As demonstrações
contábeis estão em
conformidade com as
normas brasileiras de
contabilidade aplicadas
ao setor público?

Lei
4.320/1964;
MCASP 9ª Ed.

Inspeção de
Documentos
,
procediment
os analíticos
e
conferência
de cálculos

Demonstrações
financeiras

5

As despesas,
selecionadas com base
em técnicas de
amostragem, foram
previamente
empenhadas?

Lei
4.320/1964,
art. 60

Inspeção de
Documentos

Notas de
empenho
emitidas, sendo 4
(quatro) em cada
quadrimestre

16

As despesas,
selecionadas com base
em técnicas de
amostragem,
observaram os pré-
requisitos para sua
liquidação, conforme
artigo 63 da Lei
Federal nº 4.320/64?

Lei
4.320/1964,
art. 63.

Inspeção de
Documentos

Notas de
liquidação
emitidas relativas
à amostra das
notas de empenho
emitidas em cada
quadrimestre

16

As despesas pagas,
selecionadas com base
em técnicas de
amostragem, foram
devidamente
liquidadas?

Lei
4.320/1964,
art. 64.

Inspeção de
Documentos

Notas de
pagamento
emitidas,
relativas à
amostra das notas
de empenho e de
liquidação
emitidas em cada
quadrimestre

16

As receitas extra- Lei Inspeção de Notas de 48
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orçamentárias foram
repassadas a quem de
direito?

Complementar
101/2000, art.
50

Documentos pagamento
extraorçamentária
emitidas,
relativas à
amostra das notas
de pagamento
orçamentárias e
Dívida Flutuante.

Os valores pendentes
de recebimento foram
devidamente
contabilizados pelo
regime de competência,
sendo registrados em
créditos a receber?

Resolução
CFC NBC-TSP
EC/2016

Inspeção de
Documentos
e
procediment
os analíticos

Demonstrações
financeiras

5

As receitas recebidas
no exercício foram
contabilizadas
conforme o definido
nas normas contábeis
vigentes?

Resolução
CFC NBC-TSP
EC/2016

Inspeção de
Documentos
e
procediment
os analíticos

Demonstrações
financeiras

5

O controle dos
recebimentos e dos
dispêndios está sendo
realizado por fontes de
recursos?

LC 101/2000,
art. 8º e art. 50,
inciso I.

Inspeção de
Documentos

Balanço
orçamentárioNota
s de empenho,
liquidação e
pagamento
colhidas para
amostra

12

Os passivos estão
sendo pagos em ordem
cronológica de suas
exigibilidades?

Lei
8.666/1993,
arts. 5º e 92,
c/c CF/88, art.
37.

Inspeção de
Documentos

Notas de
empenho,
liquidação e
pagamento
colhidas para
amostra

16

O saldo registrado em
Caixa e Equivalentes
de Caixa e
Investimentos e
Aplicações guarda
paridade com os
extratos e respectivas
conciliações bancária?
Foram utilizadas as
contas contábeis
definidas no PCASP
Estendido para o
registro contábil dos
valores?

LC 101/2000,
art. 43, §§1º e
2º c/c § 3º, do
artigo 164 da
CF/88.

Inspeção de
Documentos
Conferência
de cálculos

Demonstrações
financeiras,
extratos e
conciliações
bancárias

53
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As demonstrações
contábeis evidenciam a
integralidade do Ativo
Imobilizado em
compatibilidade com os
inventários anuais, bem
como, as variações
decorrentes de
depreciação,
amortização ou
exaustão, e as devidas
reavaliações?

CF/88, art. 37,
caput c/c Lei
4.320/1964,
arts. 94 a 96.

Inspeção de
Documentos
e
Procediment
os analíticos

Inventário e
Demonstrações
financeiras

5

O passivo atuarial do
RPPS, representado
pelas provisões
matemáticas
previdenciárias, que
correspondem aos
compromissos líquidos
do plano de benefícios,
foi evidenciado no
Balanço Patrimonial
nos termos do
detalhamento
estabelecido no Plano
de Contas aplicável aos
RPPS?

LC 101/2000,
art. 69.
Lei 4.320/64,
art.100.
Resolução
CFC
1.282/2010.
Arts. 6º e 10,
Portaria MPS
21/2013.

Inspeção de
Documentos

Balanço
patrimonial e
Reavaliação
atuarial

2

Foi evidenciada a
composição e os
esclarecimentos
quantos aos valores
registrados nas rubricas
“Ajuste de Exercícios
Anteriores” e “Ajuste
de Avaliação
Patrimonial”?

Resolução
CFC NBC-TSP
EC/2016;
MCASP 9ª Ed.

Inspeção de
Documentos

Notas
Explicativas

1

Os erros na
escrituração contábil do
exercício anterior
foram corrigidos por
meio de lançamentos
de estorno,
transferência ou
complementação e
acompanhados de notas
explicativas, em
observância ao disposto
na normatização do
CFC (ITG 2000 (R1) –
ESCRITURAÇÃO

ITG 2000 (R1)
–
ESCRITURAÇ
ÃO
CONTÁBIL.

Inspeção de
Documentos

Notas
Explicativas

1
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CONTÁBIL)?
Constam Notas
Explicativas com
informações
complementares que
auxiliem a análise dos
Demonstrativos
Contábeis, conforme
orientação do MCASP?

Resolução
CFC NBC-TSP
EC/2016;
MCASP 9ª Ed.

Inspeção de
Documentos

Notas
Explicativas

1

A documentação
prevista no artigo 10 e
11 da Resolução TCE-
MS nº 88/2018,
encontra-se arquivada
no órgão?

Resolução
TCE-MS nº
88/2018

Inspeção de
Documentos

Termo de
Transferência de
Cargos – TTC e
Balancete de
Verificação do
Razão Analítico
com Saldos
Acumulados no
Exercício

2

Para o exercício de 2021, foram previstas no Orçamento Programa do Município de
TRÊS LAGOAS, através da LOA nº 3.755, de 22 de dezembro de 2020, receitas no montante
de R$ 40.115.000,00 e o valor de R$ 40.115.000,00 para a operacionalização das despesas
do RPPS.

Respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, o
Art. 7º do referido diploma legal autoriza o Poder Executivo abrir créditos suplementares e
especiais até o valor correspondente a 30% (trinta por cento), das despesas autorizadas na
presente Lei, dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, com a finalidade de suprir
eventuais deficiências, ou incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei,
podendo para tanto suplementar ou anular dotações entre as diversas fontes de receitas e
diversas unidades orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes do § 1º do
art. 43 da Lei nº 4320/64.

Suplementações à dotação orçamentária inicial foram determinadas, ainda, pelos
seguintes atos:

 Decreto Orçamentário n. 82, editado em 4 de janeiro de 2021: destinado a
promover a readequação das dotações destinadas ao custeio de despesas
administrativas;

 Decreto Orçamentário n. 138, de 3 de março de 2021: destinado a suplementar a
dotação orçamentária em vista de confissão espontânea para recolhimento de
tributo (PASEP), incidente sobre as receitas auferidas pela autarquia no exercício
de 2018;

 Decreto Orçamentário n. 231, de 21 de junho de 2021: destinado a suplementar
a dotação orçamentária para cumprimento de obrigações assumidas em sede do
Termo de Acordo para operação de compensação previdenciária; e,

 Decreto Orçamentário n. 337, de 14 de outubro de 2021: destinada a reforçar a
dotação necessária ao pagamento de gratificações natalinas a inativos e
pensionistas.

Tudo somado, a dotação orçamentária do município está representada na tabela abaixo:
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Discriminação Dotação Inicial Suplementação Anulação Dotação final

Função 09 Previdência Social 26.615.000,00 3.100.000,00 800.000,00 28.915.000,00
Sub-função
272 Previdência do Regime Estatutário 26.615.000,00 3.100.000,00 800.000,00 28.915.000,00

Progama 0001
IMPLEMENTAÇÃO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS 26.615.000,00 3.100.000,00 800.000,00 28.915.000,00

Projeto/Ativid
ade 2080 Gestão dos Beneficios Previdenciarios 24.010.000,00 1.300.000,00 - 25.310.000,00

3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 190.000,00 - - 190.000,00

3.1.90.01.00
Aposentadorias do Rpps, Reserva
Remunerada e Reformas dos Militares 22.500.000,00 1.000.000,00 - 23.500.000,00

3.1.90.03.00 Pensões do Rpps e do Militar 1.300.000,00 300.000,00 - 300.000,00

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00 - - 20.000,00
Projeto/Ativid
ade 2081

Gestão das Atividades do Três Lagoas
Previdencia 2.605.000,00 1.800.000,00 800.000,00 3.605.000,00

3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 50.000,00 - - 50.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com Locomoção 150.000,00 - 100.000,00 50.000,00

3.3.90.37.00 Locação de Mão-De-Obra 250.000,00 - 200.000,00 50.000,00

3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação 500.000,00 - 450.000,00 50.000,00

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 100.000,00 1.000.000,00 - 1.100.000,00

3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 50.000,00 - - 50.000,00

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 30.000,00 - - 30.000,00

3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Civil 800.000,00 - 50.000,00 750.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 100.000,00 - - 100.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil 50.000,00 - - 50.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00 - - 20.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 120.000,00 - - 120.000,00

3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física 50.000,00 100.000,00 - 150.000,00

3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica 155.000,00 - - 155.000,00

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 50.000,00 - - 50.000,00

3.3.90.98.00 Compensações ao RGPS 0,00 550.000,00 - 550.000,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00 - - 50.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 - - 50.000,00

3.3.90.40.00
Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação - Pessoa 30.000,00 150.000,00 - 180.000,00

Função 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 13.500.000,00 - 2.300.000,00 11.200.000,00

Sub-função
997 Reserva do RPPS 13.500.000,00 - 2.300.000,00 11.200.000,00

Programa
0001

IMPLEMENTAÇÃO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS 13.500.000,00 - 2.300.000,00 11.200.000,00

Projeto/Ativid
ade2082 Reserva do RPPS 13.500.000,00 - 2.300.000,00 11.200.000,00

9.9.99.99.00
Reserva de Contingência ou Reserva do
Rpps 13.500.000,00 - 2.300.000,00 11.200.000,00

Total 40.115.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 40.115.000,00
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O comportamento das despesas empenhadas, liquidadas e pagas, evidenciadas por
categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação e elemento de
despesa está disposta no seguinte quadro:

*Consideradas as anulações de empenho do exercício.

Insta observar que as seguintes despesas administrativas, embora realizadas, não foram
integralmente pagas dentro do exercício, sendo inscritas em restos a pagar:

Foram também inscritos em dívida flutuante os valores retidos quando da liquidação
das folhas de pagamento de benefícios e vencimentos pagos em dezembro de 2021,
discriminadas entre os seguintes depósitos e consignações:

Empenhado
(R$)*

Liquidado
(R$)

Pago (R$) A pagar (R$)

3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 23.353.937,34 23.353.937,34 22.861.814,98 492.122,36

3.1.90.03.00 Pensões 1.578.078,29 1.578.078,29 1.556.933,86 21.144,43
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens

fixas - Pessoal Civil
433.294,05 433.294,05 427.284,16 6.009,89

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 69.223,66 64.001,04 64.001,04 5.222,62

3.3.90.14.00 Diária - Civil 4.020,24 4.020,24 4.020,24 0,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 36.125,20 19.325,20 19.325,20 16.800,00

3.3.90.36.00 Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Física

86.573,70 86.573,70 86.573,70 0,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica

50.903,44 44.553,44 44.553,44 6.350,00

3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da
Informação e
Comunicação (PJ)

120.194,90 70.113,68 70.113,68 50.081,22

3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 28.800,00 26.400,00 26.400,00 2.400,00

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e
Contributivas

985.438,67 868.046,95 868.046,95 117.391,72

3.3.90.93.00 Indenizações e
Restituições

2.928,75 2.928,75 2.928,75 0,00

3.3.90.98.00 Compensações ao RGPS 58.780,80 57.516,87 57.516,87 1.263,93

TOTAL 26.808.299,04 26.608.789,55 26.289.022,36 718.786,17

Nº empenho CREDOR Valor (R$)
10 SSPM - Sindicato dos servidores públicos Municipal 2.400,00
57 Sigma Assessoria em Gestão Pública 50.081,22
116 Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ Brasil 6.350,00
117 I F Consultoria Atuarial Eireli 16.800,00
127 Instituto Nacional do Seguro Social (Contribuição

Patronal)
5.222,62

130 Ministério da Economia 117.391,72
131 Instituto Nacional do Seguro Social (Compensação

Previdenciária)
1.263,93

TOTAL 199.509,49
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Não houve cancelamento dos restos a pagar do exercício 2020 que, assim como
demais dívidas flutuantes daquele exercício - no montante de R$ 409.468,99 - foram
integralmente quitadas em 2021.

O comparativo das receitas arrecadadas em relação à receita prevista estão descritas no
quadro a seguir:

Considerando as receitas arrecadadas e despesas realizadas no exercício, o resultado
orçamentário alcançou um superávit orçamentário na ordem de R$ 23.231.326,95.

Para viabilizar o custeio das despesas com a gestão do RPPS, promovia-se a
segregação mensal de R$ 200.000,00, montante este deduzido dos repasses periódicos da
contribuição previdenciária patronal e transferido para a conta corrente nº 10.001-4.

Como valor foi descontado diretamente da contribuição patronal, o registro das
receitas e despesas destinadas ao custeio administrativo utilizou-se de uma única fonte de
recursos (103).

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor (R$)
Contribuição ao RGPS 2.650,76
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 250.960,30
Planos de Previdência e Assistência Médica 74.139,06
Retenções - Empréstimos e Financiamentos 176.959,37
Outros Consignatários 489,63
Outros Valores Restituíveis 13.383,71
RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens 693,85

TOTAL 519.276,68

Código da Receita Discriminação Valor Orçado Valor
Arrecadado

Superávit/
Déficit

1218.01.1.1.00.00.00 Contribuição do Servidor
Civil Ativo - Principal

14.300.500,00 18.833.205,03 4.532.705,03

1218.01.1.2.00.00.00 Contribuição do Servidor
Civil Ativo - Multas e Juros
de Mora

500,00 0,00 (500,00)

1218.01.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor
Civil Inativo - Principal

450.000,00 520.689,77 70.689,77

1218.01.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor
Civil - Pensionistas - Principal

23.000,00 19.849,23 (3.150,77)

1218.01.4.1.00.00.00 Contribuição oriunda de
Sentenças Judiciais - Servidor
Civil Ativo

13.000,00 228.347,41 215.347,41

1218.03.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal -
Servidor Civil Ativo -
Principal

22.500,00 25.633,83 3.633,83

1321.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do
RPPS

300.000,00 505.946,34 205.946,34

1990.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias -
Principal

5.000,00 23.646,45 18.146,45

7218.03.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor
Civil Ativo - Principal

25.000.500,00 29.882.307,93 4.881.807,93

TOTAL 40.115.000,00 50.039.625,99 9.924.625,99



Página 16

O Gestor do RPPS explica que o referido procedimento contábil foi adotado em razão
da legislação municipal não contemplar alíquota específica para custeio da Taxa de
Administração do RPPS no exercício de 2021.

Os recursos financeiros do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA estão depositados nas
seguintes contas bancárias:

Banco Agência Conta Saldo em 31/12/2021 Finalidade da Conta
Caixa Econômica Federal
(104)

0563 10.000-6 R$ 47.112.719,60 Pagamento de consignações da folha de
benefícos.

Caixa Econômica Federal
(104)

0563 10.001-4 R$ 4.029.315,06 Pagamento de despesas administrativas.

Banco do Brasil (001) 0208 64.382-3 R$ 53.058.889,93 Pagamento de benefícios previdenciários e
consignações da folha de pagamento.

Banco Bradesco S/A (237) 0256 5.222-2 R$ 29.969.339,80 Destinada exclusivamente à diversificação das
aplicações financeiras.

Banco Itaú (341) 0482 62.030-9 R$ 7.852.513,81 Destinada exclusivamente à diversificação das
aplicações financeiras.

Planner Corretora de
Valores S.A (100)

- 41.692-4 R$ 554.000,00 Destinada exclusivamente à diversificação das
aplicações financeiras.

As reservas do RPPS contabilizavam, em 31/12/2021, R$ 142.576.778,20; as
disponibilidades financeiras eram de R$ 633.044,23, sendo R$ 141.943.733,97 distribuídos
dentre os seguintes Fundos de Investimentos:
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Em 2021, o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA não realizou nenhuma despesa de
capital, de modo que as aquisição materiais de consumo foram realizadas mediante regime de
adiantamento (suprimento de fundos), não gerando estoque correspondente.

O inventário também não registra nenhuma baixa ou aquisição de bens móveis no
período, o que determina a manutenção dos saldos dos bens de consumo ou permanente
relativamente ao exercício anterior.

As provisões matemáticas de longo prazo estão evidenciadas no Balanço Patrimonial
conforme resultado da Reavaliação Atuarial 2022 (data focal em 31/12/2021); o Déficit
Atuarial apurado (-R$ 375.014.506,31) foi devidamente registrado no patrimônio líquido.

A prestação de contas não atendeu os parâmetros da mencionada Resolução, tendo os
demonstrativos contábeis sido elaborados em desacordo com os modelos e orientações
definidos pela Lei Federal nº 4.320/1964, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e
decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, nos seguintes
aspectos:

CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES
Achados Proposições/Alertas Situação
As receitas recebidas no exercício não
foram contabilizadas conforme o definido
nas normas contábeis vigentes.

As receitas foram
contabilizadas segundo o
regime de caixa.

Irregular

O controle dos recebimentos e dos
dispêndios não foi realizado por fontes de
recursos.

O pagamento das despesas
administrativas foi
realizado com recursos do
plano previdenciário, à
míngua de rcursos
específicos para custeio da
taxa de administração.

Irregular

A despeito das referidas conclusões, a prestação de contas representa adequadamente,
em seus aspectos relevantes, a posição Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Órgão.

1.4. CONFORMIDADE DOS ATOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

O controle da conformidade dos atos de concessão de benefícios é exigida para
obtenção e manutenção da certificação da Unidade Gestora no programa Pró-Gestão RPPS.

O controle dar-se-á mediante a seleção de 2 (dois) processos de concessão de
benefícios, dentre os diversos tipos de benefícios concedidos pelo RPPS no segundo semestre
do exercício.

A amostra será analisada segundo os parâmetros estabelecidos no Manual de Rotinas e
no Mapeamento de Processos para concessão de aposentadorias e pensões, bem como as
peças obrigatórias exigidas pela Resolução n. 88/2018 do TCE/MS.
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1.4.1 Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição e Idade

BENEFICIÁRIO Ana de Fátima
Nunes Pinto

Rubens Isidoro
Paschoalim

Processo Administrativo 2021.02.20743P 2021.04.20748P
1. Requerimento X X
2. Validação cadastral do segurado X X
3. Verificação de não-acúmulo de

cargos/proventos
X X

4. Simulação X X
5. Termo de ciência e opção X X
6. Histórico de vida funcional X X
7. Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) X X
8. Apostila de remunerações e Planilha de

proventos
X X

9. Parecer jurídico X X
10. Portaria de concessão X X
11. Publicação do ato concessório no órgão de

imprensa oficial
X X

12. Remessa ao órgão de controle externo
(TCE/MS)

X X

CONCLUSÃO: As aposentadorias voluntárias submetidas a controle foram concedidos em
conformidade com a legislação de regência, mediante processo administrativo formalizado de
acordo com o Manual de Concessão de Benefícios.

RECOMENDAÇÕES
- Atentar aos critérios de revisão anual do benefício de acordo com a regra aplicável ao
segurado;
- Acompanhar registro do ato concessório do órgão de controle externo (TCE/MS);
- Requerer a compensação previdenciária.

1.4.2 Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição (Especial por exposição a
Agentes Nocivos)

BENEFICIÁRIO Airton Viana
Montechi

José Marcelo
Pitelli

Processo Administrativo 2021.01.20735P 2021.01.20744P
1. Requerimento X X
2. Validação cadastral do segurado X X
3. Verificação de não-acúmulo de

cargos/proventos
X X

4. Simulação X X
5. Termo de ciência e opção X -
6. Histórico de vida funcional X X
7. Laudo médico-pericial X X
8. Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) X X
9. Apostila de remunerações e planilha de X X
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proventos
10. Parecer jurídico X X
11. Portaria de concessão X X
12. Publicação do ato concessório no órgão de

imprensa oficial
X X

13. Remessa ao órgão de controle externo
(TCE/MS)

X X

ACHADOS: Não consta do processo 2021.01.20744P a juntada do Termo de Ciência e
Opção do segurado José Marcelo Pitelli; como a simulação não aponta a possibilidade de
concessão de outra aposentadoria mais vantajosa e o requerimento do segurado é expresso em
relação à modalidade concedida, a falta não implica em irregularidade.

CONCLUSÃO: A despeito da ressalva, as aposentadorias compulsórias submetidas a
controle foram concedidas em conformidade com a legislação de regência, mediante processo
administrativo formalizado de acordo com o Manual de Concessão de Benefícios.

RECOMENDAÇÕES
- Atentar aos critérios de revisão anual do benefício de acordo com a regra aplicável ao
segurado;
- Acompanhar registro dos atos concessórios do órgão de controle externo (TCE/MS);
- Requerer a compensação previdenciária.

1.4.3 Aposentadoria por Incapacidade Permanente

Não foram concedidas aposentadorias por incapacidade permanente no segundo
semestre de 2021, sendo que as concedidas no 1º semestre do referido exercício já foram
objeto de controle em relatório anterior.

1.4.4 Aposentadoria Compulsória

BENEFICIÁRIO Alfredo Taíra Maria Izabel dos
Santos

Processo Administrativo 2021.01.20732P 2021.01.20753P
1. Requerimento de Ofício X X
2. Validação cadastral do segurado X X
3. Verificação de não-acúmulo de
cargos/proventos

X X

4. Simulação X X
5. Histórico de vida funcional X X
6. Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) X X
7. Apostila de remunerações e planilha de
proventos

X X

8. Parecer jurídico X X
9. Manifestação do Dirigente da Unidade Gestora X X
10. Portaria de concessão X X
11. Publicação do ato concessório no órgão de X X
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imprensa oficial
12. Remessa ao órgão de controle externo
(TCE/MS)

X X

CONCLUSÃO: As aposentadorias compulsórias submetidas a controle foram concedidas em
conformidade com a legislação de regência, mediante processo administrativo formalizado de
acordo com o Manual de Concessão de Benefícios.

RECOMENDAÇÕES
- Atentar aos critérios de revisão anual do benefício de acordo com a regra aplicável ao
segurado;
- Acompanhar registro dos atos concessórios do órgão de controle externo (TCE/MS);
- Requerer a compensação previdenciária.

1.4.5 Pensões por Morte

BENEFICIÁRIO Raquel
Moreira de
Souza

Osvaldo
Branquinho
Rodrigues

Processo Administrativo 2021.07.20747P 2021.07.20751P
1. Requerimento X X
2. Validação cadastral do (s) beneficiário (s) X X
3. Verificação de não-acúmulo de proventos/pensão X X
4. Certidão de casamento/união estável atualizada X X
5. Certidão de óbito X X
6. Apostila de remunerações e planilha de

proventos
X X

7. Parecer jurídico X X
8. Portaria de concessão X X
9. Publicação do ato concessório no órgão de

imprensa oficial
X X

10. Remessa ao órgão de controle externo (TCE/MS) X X

CONCLUSÃO: As pensões por morte foram concedidos em conformidade com a legislação
de regência, mediante processo administrativo formalizado de acordo com o Manual de
Concessão de Benefícios.

RECOMENDAÇÕES
- Atentar aos critérios de revisão anual do benefício de acordo com a regra aplicável ao
benefício;
- Acompanhar registro dos atos concessórios pelo órgão de controle externo (TCE/MS);
- Requerer a compensação previdenciária, vez que derivadas de aposentadorias.

1.5 CONFORMIDADE DAS AÇÕES EXIGIDAS PARA CERTIFICAÇÃO NO PRÓ-
GESTÃO RPPS
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O controle da conformidade das ações exigidas para certificação no Pró-Gestão RPPS
é requisito não só de obtenção como também de manutenção da certificação que venha a ser
obtida no âmbito do referido programa.

As ações de controle interno visam apurar o cumprimento das 24 (vinte e quatro ações)
exigidas no Programa, distribuídas por suas 3 (três) dimensões: Controle Interno, Governança
Corporativa e Educação Previdenciária.

1.5.1 Dimensão Controles Internos

AÇÕES EXIGÊNCIAS NÍVEL I Conformidade
1 Mapeamento das

Atividades das Áreas de
Atuação do RPPS (Seção
3.1.1 - pág. 21)

1 área: Benefícios (concessão e revisão
de aposentadorias e pensões) X

2 Manualização das
Atividades das Áreas de
Atuação do RPPS (Seção
3.1.2 - pág. 22 e 23)

Benefícios (concessão e revisão de
aposentadorias e pensões) X

3 Capacitação e Certificação
dos Gestores e
Servidores das Áreas de
Risco (Seção 3.1.3 - pág.
22)

Gestor de Recursos e maioria dos
membros do Comitê de Investimentos
com Certificação básica: Aprovação 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 n° 519/2011. Exemplo:
ANBIMA CPA-10 e APIMEC CGRPS.

X

4 Estrutura de Controle
Interno (Seção 3.1.4 - pág.
23)

No ente federativo que atenda ao RPPS,
com relatório semestral, e pelo menos
1 (um) servidor capacitado. O Relatório
deverá atestar a conformidade das
áreas mapeadas e manualizadas e de
todas as ações atendidas na auditoria de
certificação, bem como acompanhar as
providências adotadas pelo RPPS para
implementar as ações não atendidas.

X

5 Política de Segurança da
Informação (Seção 3.1.5 -
pág. 23)

Abranger todos os servidores e
prestadores de serviços que acessem
informações do RPPS.

X

6 Gestão e Controle da Base
de Dados Cadastrais dos
Servidores Ativos,
Aposentados e
Pensionistas
(Seção 3.1.6 - pág. 24)

Recenseamento de aposentados e
pensionistas: a cada 3 anos.
Recenseamento de servidores ativos: a
cada 5 anos. Recenseamento com
comparecimento mínimo de 95% para os
aposentados e pensionistas e de 80%
para os servidores ativos.

X
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CONCLUSÃO: Com o presente Relatório de Controle Interno, o TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA perfaz todas as ações necessárias para certificação no PRÓ-GESTÃO
RPPS na dimensão Controles Internos.

RECOMENDAÇÕES:
- Alterar o manual e os mapas de concessão de benefício para incluir a fase de Simulação nos
processos de concessão de aposentadorias por incapacidade permanente e compulsórias.

1.5.2 Dimensão Governança Corporativa

AÇÕES EXIGÊNCIAS NÍVEL I Conformidade
1 Relatório de Governança

Corporativa (Seção 3.2.1 -
pág. 26)

Elaboração e publicação de relatório
ANUAL, com conteúdo mínimo
variável por Nível.

X

2 Planejamento (Seção 3.2.2
- pág. 27)

Plano de Ação Anual, com metas por
área (Gestão de ativos e passivos)

X

3 Relatório de Gestão
Atuarial (Seção 3.2.3 - pág.
28)

Comparativo dos 3 últimos exercícios.

4 Código de Ética da
Instituição (Seção 3.2.4 -
pág. 28)

Conhecimento pelos servidores,
conselheiros e membros dos Comitês,
fornecedores e prestadores de serviço.

X

5 Políticas Previdenciárias
de Saúde e Segurança do
Servidor (Seção 3.2.5 -
pág. 29)

Ações isoladas em saúde do servidor.
X

6 Política de Investimentos
(Seção 3.2.6 - pág. 30)

Elaboração de relatórios mensais. X

7 Comitê de Investimentos
(Seção 3.2.7 - pág. 31)

Membros vinculados ao ente federativo
ou ao RPPS (mínimo 3 membros) X

8 Transparência (Seção 3.2.8
- pág. 32)

Acórdãos dos Tribunais de Contas
referentes às contas do RPPS.

X

Atas dos órgãos colegiados na Internet. X
Avaliação atuarial anual. X
Certidões negativas de tributos. X
Código de ética. X
Composição mensal da Carteira de
Investimento, por ativo e segmento.

X

Cronograma das ações de educação
previdenciária.
Cronograma de reuniões dos conselhos
e comitê na Internet.

X

Demonstrações financeiras e contábeis:
a divulgação SEMESTRAL das
demonstrações deverá ser realizada por
meio da Internet.

X

Informações concernentes a
procedimentos licitatórios e contratos X
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administrativos.
Link para acesso ao CADPREV, para
consulta aos demonstrativos
obrigatórios e extrato do CRP.

X

Plano de ação anual. X
Política de investimentos. X
Políticas e relatórios de controle
interno.

X

Regimento interno dos órgãos
colegiados.

X

Relação entidades credenciadas
investimentos.

X

Relatórios mensais e anual de
investimentos.

X

9 Definição de Limites de
Alçadas (Seção 3.2.9 - pág.
33

Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos
atos de investimentos.

X

10 Segregação das Atividades
(Seção 3.2.10 - pág. 33)

Segregação das atividades de
habilitação e concessão de benefícios
daquelas de implantação, manutenção e
pagamento de benefícios.

X

11 Ouvidoria (Seção 3.2.11 -
pág. 34)

Canal no site. 1 (um) servidor no ente
ou RPPS na função de Ouvidor. (Nível
II)

X

12 Diretoria Executiva (Seção
3.2.12 - pág. 34)

Formação em nível superior. Pelo
menos 1 (um) membro segurado do
RPPS. (Nível II)

X

13 Conselho Fiscal (Seção
3.2.13 - pág. 35

Representação dos segurados. Mínimo
1 (um) representante. (Nível II)

X

14 Conselho Deliberativo
(Seção 3.2.14 - pág. 36)

Representação dos segurados. Mínimo
1 (um) representante. (Nível II)

X

15 Mandato, Representação e
Recondução (Seção
3.2.15 - pág. 36)

Definição em norma legal dos
procedimentos de composição da
Diretoria Executiva e dos Conselhos.
Mandato dos membros dos Conselhos
com no mínimo 1 (um) e máximo 4
(quatro) anos, sendo de 4 (quatro) anos,
preferencialmente.

X

16 Gestão de Pessoas (Seção
3.2.16 - pág. 37)

No mínimo 1 (um) servidor efetivo
com dedicação exclusiva à unidade
gestora do RPPS, ainda que cedido.
Possuir quadro próprio de servidores,
ocupado por servidores efetivos (pelo
menos 01), comissionados ou cedidos.
(Nível II)

X

CONCLUSÃO: o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA não implementa todas as ações
necessárias para certificação no PRÓ-GESTÃO RPPS na dimensão Governança
Corporativa, posto que não ainda elaborou o Relatório de Gestão Atuarial. De acordo com a
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versão 3.1 do Manual do Pró-Gestão RPPS, o descumprimento da ação sob exame não
impede a certificação no programa até 31/12/2021.

RECOMENDAÇÕES:
- Tornar público o Plano de Capacitação para servidores, dirigentes e conselheiros.
- Implementar o Relatório de Gestão Atuarial.

1.5.3 Dimensão Educação Previdenciária

AÇÕES EXIGÊNCIAS NÍVEL I Conformidade
1 Plano de Ação de

Capacitação (Seção 3.3.1 -
pág. 38)

Formação básica em RPPS para
servidores, dirigentes e conselheiros.
Treinamento aos servidores que atuam
na área de concessão de benefícios.

2 Ações de Diálogo com os
Segurados e a Sociedade
(Seção 3.3.2 - pág. 39)

Cartilha previdenciária dirigida aos
segurados. Audiência pública anual
para divulgação do Relatório de
Governança, dos resultados da Política
de Investimentos e da Avaliação
Atuarial.

X

CONCLUSÃO: o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA não concluiu todas as ações necessárias
para certificação no PRÓ-GESTÃO RPPS na dimensão Educação Previdenciária. Isto
porque não foi

RECOMENDAÇÕES:
- Elaborar e executar Plano de Capacitação para servidores, dirigentes e conselheiros.

1.6 DEMAIS ATOS DE GESTÃO

Ponto de Controle Base Legal Procedimento

Universo do
Ponto de Controle

Amostr
a
Selecio
nada

Foram adotadas medidas
com a finalidade de receber
do Regime Geral de
Previdência Social (INSS) a
compensação financeira a
que o RPPS tem direito?

Lei nº
9.796/1999
e Decreto n.
10.188/2019

Inspeção de
Documentos

Termo de adesão;
relatório de
pedidos de
compensação
extraídos do BG-
Comprev

1

As contas foram submetidas
aos órgãos colegiados e
entidades que devam se
pronunciar sobre as contas
ou sobre a gestão da
unidade jurisdicionada no
exercício em análise,
consoante previsão em lei

Lei
2.809/2014,
art. 20,
inciso XVII

Inspeção de
Documentos

Parecer do
Conselho Fiscal

1
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ou em seus atos
constitutivos (Conselhos de
Administração, Conselhos
Fiscais, dentre outros),
quando aplicáveis?

CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES
Achados Proposições/Alertas Situação
Foram adotadas medidas para compensação
financeira perante o RGPS - Regular

As contas foram submetidas à apreciação do
Conselhos Fiscal. - Regular

2. CONCLUSÃO

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido
por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de 2021, no Instituto de
Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas - Três Lagoas
Previdência, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiados no
resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno, concluímos pela
REGULARIDADE COM RESSALVA da referida gestão, levando-se o teor do referido
Relatório e deste PARECER ao conhecimento do Responsável pela Administração para
elaboração do Pronunciamento Próprio do Gestor e para as medidas que entender devidas.

O Parecer supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos
desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

É o parecer.

Três Lagoas, 28 de março de 2022.

Márcio Fernando Rodrigues Xavier
Assessor de Controle Interno
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