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                     RELATÓRIO

 

Em exame as contas anuais do exercício de 2016 da Caixa de Previdência e
Assistência dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba, criada pela Lei Municipal nº
1.808/1993 com posteriores alterações.

Consoante relatório de fiscalização, as atividades desenvolvidas pelo Fundo, durante
o exercício em exame, coadunaram-se com os seus objetivos legais. Foi também elaborada a
declaração de bens dos dirigentes, nos termos da Lei Federal 8.429/92.

De acordo com sua Lei de Criação e Lei Complementar nº 33/2005, são órgãos da
entidade: Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Comitê de Investimentos.

A 8ª Diretoria de Fiscalização (DF-08) incumbida dos trabalhos fez consignar
ocorrências em relatório circunstanciado, conforme evento 55.1, que copio a seguir.

 

A.1 - REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHOS A Diretora
Presidente é remunerada pela Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba,
podendo acarretar conflito de interesses.
A.2.1 – CONSELHO FISCAL,
A.2.2 – APRECIAÇÃO DAS CONTAS POR PARTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO e
A.2.3 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS Indicados nos respectivos órgãos
diretivos (Conselho Fiscal, de Administração e Comitê de Investimentos)
possuem nível de escolaridade que, em princípio, é incompatível com a
atividade, entendimento e complexidade que exerce na gestão do órgão
(Ensino Médio) – falhas reincidentes.
A.2.3 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS O Decreto nº 3.760/15, que
regulamenta o Comitê, diverge da Lei 2.370/02 com relação à paridade dos
seus membros. A referida paridade não está sendo respeitada, uma vez que
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o Comitê, além de possuir 1 representante de cada órgão, possui a mais 1
representante indicado pela Caixa de Previdência. Descumprimento do
Decreto nº 3.760/15, no que se refere ao nível de escolaridade dos membros
do Comitê (superior completo). Não cumprimento do art. 2º da Portaria MPS
519 de 24/08/11 (certificação para a maioria dos membros). Falha
reincidente, já noticiada nos exercícios de 2014 e 2015. Não há previsão de
acessibilidade às informações relativas aos processos de investimento e
desinvestimento de recursos do RPPS. Falha reincidente, já noticiada nos
exercícios de 2014 e 2015.
B.1.3 - FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS Resta pendente de solução a
quitação dos juros devidos em decorrência dos parcelamentos realizados
(débitos da Prefeitura).
B.4 - SEGURANÇA PATRIMONIAL E DE DADOS Inexistência de controle
de acesso necessário para a devida guarda e proteção dos documentos e
processos de relevância que constitui o seu patrimônio administrativo e
histórico, colocando em risco a continuidade e registros das atividades da
instituição – falha reincidente.
C.2.3 - CONTRATOS EXAMINADOS IN LOCO No processo relativo ao
Contrato nº 046/2013, não foram juntados documentos e pesquisa de preços
que demonstrassem a economicidade e vantajosidade justificando a
prorrogação do contrato, bem como não há documentos que comprovem a
manutenção da regularidade fiscal.
D.3 - PESSOAL Não são todos os cargos comissionados que possuem
natureza de assessoria, direção e chefia, que apesar da nomenclatura,
exercem funções administrativas. Preenchimento destes cargos sem
necessidade de nível superior. A relação de comissionados X efetivos é de
125%. 75% dos cargos efetivos estão vagos. 82% dos cargos em comissão
estão preenchidos. Contratação de empresa objetivando a prestação de
serviços de Contabilidade Pública, embora possua em seu quadro de
pessoal o cargo em comissão de Chefe do Serviço de Contabilidade e
Tesouraria (falha já comentada nos exercícios de 2013 e 2015).
D.6 - GESTÃO DOS INVESTIMENTOS Rentabilidade real foi informada com
erro de cálculo. As aplicações não contam com a aprovação do Conselho de
Administração.
D.6.1 – GESTÃO PRÓPRIA As análises dos quesitos verificados nos
processos de credenciamento não foram atualizadas a cada seis meses.
D.6.2 – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS Ausentes
as Atas dos Conselhos de Administração e Fiscal referentes às reuniões em
que o investimento foi apresentado aos Conselhos.
D.6.3 – RESULTADO DOS INVESTIMENTOS Divergentes informações
sobre o montante disponível para investimentos.
D.6.4 - COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS Excesso de diversificação
nas aplicações em fundos ocasionando maior dificuldade no controle e
acompanhamento de performances e riscos. Perdas nas aplicações
financeiras. Investimento em Banco (BVA) que teve pedido de falência.
D.8 – ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E
RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL Descumprimento de recomendações
deste Tribunal.

 

Notificados, tanto o órgão quanto a responsável, nos termos regimentais, (evento
63.1) a Origem, através de sua dirigente e responsável pelas contas Sra. Maria de Fátima Pereira,
apresentou suas justificativas conforme disposto em evento 64, argumentando, sem suma, como
se segue:

A.1 - REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHOS

Alegou inexistir fato concreto que evidencie conflito de interesses. Informou também
interesse do executivo local para a transferência da remuneração para a entidade.

A.2.1 – CONSELHO FISCAL,

A.2.2 – APRECIAÇÃO DAS CONTAS POR PARTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO e

A.2.3 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS



Alegou que os membros do Conselho Fiscal designados para o período de
2017/2021 possuem, todos, nível superior encontrando-se a falha corrigida.

A.2.3 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Afirmou que constou dos Atos do MTPS quanto à formação dos membros do Comitê
de Investimentos. Quanto aos dois membros com nível de instrução incompatível alegou que o
diretor financeiro tem experiência bancária  que possui CPA-10 em estudo para CPA-20 e seu
curso superior está em formação com conclusão para 2018, já o membro do sindicato e suas
reiteradas ausências das reuniões do Comitê, aguarda-se designação de novo membro. Admitiu
que não houve previsão de acessibilidade no decreto às informações de investimento e
desinvestimento. Sendo que a entidade se valerá da Lei de Acesso às Informações no
site www.parnaibaprev.com.br.

B.1.3 - FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS

Informou que a entidade oficiou a prefeitura para o pagamento de juros que não
incidiram nos parcelamentos e que serviriam a uma mínima atualização e que desde 2013 peleja
pelo pagamento oferecendo oportunidade de parcelamento cujos pagamentos estão sendo
cumpridos pontualmente.

B.4 - SEGURANÇA PATRIMONIAL E DE DADOS

Ponderou que desde as orientações do Tribunal de Contas a origem tem se
esmerado no aprimoramento da proteção de dados com redução de periodicidade e backups,
manutenção de HD externo, instalação de câmaras e porta de vidro reforçada à entrada,
solicitação de guardas municipais e vigias noturnos, dentre outras medidas.

C.2.3 - CONTRATOS EXAMINADOS IN LOCO

Argumentou que a possibilidade de prorrogação de prazo por 5 anos e o bom
desempenho da contratada foi fator determinante, porém a entidade busca a contratação de
profissional contador com projeto de lei em trâmite para a criação do cargo de contador.

D.3 – PESSOAL

Admitiu que a entidade possui 16 cargos sendo 10 em comissão e 6 técnicos sendo
que os em comissão, apesar de exercerem função de chefia e assessoramento também exercem
funções administrativas dado à escassez de cargos efetivos. Alegou que pleiteia, desde 2015 a
criação de cargos técnicos. Afirmou que o Diretor Administrativo Financeiro está em fase de
conclusão de seu curso superior.

D.6 - GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

Admitiu equívoco ao calcular o rendimento real, todavia frisou que o mesmo se
encontra 2,33% acima da meta atuarial. Arrazoou que a aprovação do Conselho de Administração
somente ocorre em caso de novos investimentos que não ocorreram em 2016. Contudo estão
adotando medidas para deliberação em caso de aportes adicionais.

D.6.1 – GESTÃO PRÓPRIA

http://www.parnaibaprev.com.br/


Declarou que o processo para quesitos de credenciamento foi finalizado em janeiro
de 2017.

D.6.2 – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Afirmou que medidas estão sendo adotadas para deliberação do Conselho
Administrativos em caso de aportes adicionais em investimentos para posterior apreciação do
Conselho Fiscal.

D.6.3 – RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

Confirmou o valor de R$ 422.076.401,38 disponibilizado para investimentos uma vez
que o apresentado em balanço Patrimonial conta também com a quantia de R$ 142.057,24
correspondente a conta investimentos sem fim previdenciário.

D.6.4 - COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Alegou que, quanto á diversificação dos investimentos, a autarquia busca atender à
recomendação gradativamente à medida que muda as estratégias.

Quanto ao Fundo BVA Itália tem-se acompanhado a tentativa de recuperação dos
valores referentes ao capital investido em 2012.

D.8 – ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO
TRIBUNAL

Declarou inexistir, em relatórios dos exercícios de 2014 e 2015, quaisquer
recomendações por parte desta Corte de Contas, entendendo caber melhor esclarecimento
quanto ao apontado neste item.

Ao final pugna pelo juízo de regularidade das contas em prejuízo das
recomendações eventualmente pertinentes.

Acompanha os autos, anexado em evento 69, cópia do expediente TC-
004081/026/17 que trata de irregularidades acerca do desvio de função de funcionários, exercício
irregular de advocacia e abuso de autoridade e desvio de função.

Instada a se manifestar a d. ATJ opinou, sob o prisma econômico-financeiro,  pela
regularidade das presentes contas (evento 92)

A seguir, o processado foi restituído pelo D. Ministério Público de Contas, certificado
nos termos do artigo 1º, § 5º, do Ato Normativo nº 006/14-PGC, publicado no DOE em 08/02/14
(evento 94).

As demais contas da entidade tiveram o seguinte trâmite nesta Corte:

 

EXERCÍCIO PROCESSO
 

DECISÃO RELATOR

2018 TC-002588.989.18 Irregulares[1] Valdenir Antonio
Polizeli

2017 TC-002259.989.17 Irregulares[2] Josué Romero

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=pXdVcqqfVkiXnKFK1AI92Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FEB53FCEC3F772667!166&wdnewandopenct=1592333148782&wdprevioussession=a7fda9a3-b6c0-4953-a2cb-5b5506340a6e&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&newsession=1&corrid=9a17379f-4e69-4c62-96ed-e1fadf875e87&usid=9a17379f-4e69-4c62-96ed-e1fadf875e87&sftc=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=pXdVcqqfVkiXnKFK1AI92Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FEB53FCEC3F772667!166&wdnewandopenct=1592333148782&wdprevioussession=a7fda9a3-b6c0-4953-a2cb-5b5506340a6e&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&newsession=1&corrid=9a17379f-4e69-4c62-96ed-e1fadf875e87&usid=9a17379f-4e69-4c62-96ed-e1fadf875e87&sftc=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn2


2016 TC-001492.989.16 Em Andamento Silvia Monteiro

2015 TC-004769.989.15 Regulares Márcio Martins de
Camargo

2014 TC-001043/026/14 Regulares Samy Wurman

2013 TC-000836/026/13 Regulares com
Ressalvas

Josué Romero

 

É a síntese do relatório.

 

 

DECISÃO

 

Em juízo as contas do exercício de 2016 da Caixa de Previdência e Assistência dos
Servidores Municipais de Santana de Parnaíba.

Cumpre assinalar os aspectos positivos como a realização de atividades que se
coadunaram com seu objetivo legal e o atendimento ao limite referente às despesas
administrativas conforme estabelecido em Inciso VIII, do Artigo 6º da Lei Federal nº 9.717/98 e
Artigo 41 e seus Incisos, da Orientação Normativa SPS nº 02/09.

Destaco que a entidade apresenta situação atuarial favorável com superávit que vai
ao encontro da obtenção do equilíbrio preconizado em Artigo 40, caput, da Constituição

Federal[3].

Passando aos apontamentos em relatório de fiscalização, acolho as alegações
trazidas em defesa quanto à rentabilidade dos investimentos, o credenciamento, à segurança de
dados e a composição dos investimentos devido ao aspecto formal ou às medidas saneadoras
apresentadas.

Todavia permaneceram maculas nas contas que, se não ensejam a reprovação das
mesmas, merecem a aplicação de ressalvas.

Refiro-me às falhas apontadas acerca da remuneração dos dirigentes e da
qualificação  dos membros dos conselhos fiscal, administrativo e do Comitê de Investimentos não
foram elididas  permanecendo em exercícios posteriores (2017 e 2018 tratados em TC-
002259.989.17 e TC-002588.989.18) sendo motivo para aplicação de ressalvas.

Persiste também impropriedades em quadro de pessoal que apresenta desproporção
entre servidores efetivos e comissionados além de parte dos comissionados exercerem funções
que não se encaixam em chefia, assessoramento e diretoria em desconformidade com o disposto
em Artigo 37 Incisos II e V da Constituição Federal.

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=pXdVcqqfVkiXnKFK1AI92Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FEB53FCEC3F772667!166&wdnewandopenct=1592333148782&wdprevioussession=a7fda9a3-b6c0-4953-a2cb-5b5506340a6e&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&newsession=1&corrid=9a17379f-4e69-4c62-96ed-e1fadf875e87&usid=9a17379f-4e69-4c62-96ed-e1fadf875e87&sftc=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn3


Por fim, noto que a entidade apresentou, durante o exercício, CRP com
irregularidades suspensas por decisão judicial, comprovando o desatendimento ao disposto em
Lei Federal 9717/98 e Portaria MPAS nº 402/08.

Em consulta a sítio eletrônico CADPREV da Secretaria da Previdência[4], a
entidade não obtém regularidade em tal certificado desde o exercício de 2013 até 2020.

Friso que a decisão judicial suspende, mas não ilide a irregularidade e tampouco
afasta a competência deste Tribunal de Contas.

Ante ao exposto, considerando os dados constantes da instrução dos autos, e nos
termos do que dispõem a Constituição Federal, art. 73, § 4º, e a Resolução n° 03/2012 deste
Tribunal, JULGO REGULARES COM RESSALVAS O BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 
2.016 DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
SANTANA DE PARNAÍBA, nos termos do art. 33, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
709/93.

Quito o responsável, com base o art. 35 do mesmo diploma legal e excetuo os atos
pendentes de julgamento por este Tribunal.

Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da
Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser obtidos mediante
regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na
página www.tce.sp.gov.br.

 
Publique-se, por extrato.
 

Ao Cartório para aguardar e certificar o trânsito em julgado, arquivando-se em
seguida.

 

C.A., 18 de junho de 2020

 

SILVIA MONTEIRO

AUDITORA SUBSTITUTA DE CONSELHEIRO
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EXTRATO: Ante ao exposto, considerando os dados constantes da instrução dos
autos, e nos termos do que dispõem a Constituição Federal, art. 73, § 4º, e a Resolução n°
03/2012 deste Tribunal, JULGO REGULARES COM RESSALVAS O BALANÇO GERAL DO
EXERCÍCIO DE  2.016 DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA, nos termos do art. 33, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 709/93.Quito o responsável, com base o art. 35 do mesmo diploma legal e excetuo os
atos pendentes de julgamento por este Tribunal. Por fim, esclareço que, por se tratar de
procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais
documentos poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br. Publique-se.

 

C.A., 18 de junho de 2020

 

SILVIA MONTEIRO

AUDITORA SUBSTITUTA DE CONSELHEIRO
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[1] R.O ainda em tramitação

[2] R.O ainda em tramitação

[3] Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[4] Consulta ao sítio
eletrônico https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/crp.xhtml realizada em 17/07/2020 às 17:25.

 

 

http://www.tce.sp.gov.br/
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=pXdVcqqfVkiXnKFK1AI92Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FEB53FCEC3F772667!166&wdnewandopenct=1592333148782&wdprevioussession=a7fda9a3-b6c0-4953-a2cb-5b5506340a6e&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&newsession=1&corrid=9a17379f-4e69-4c62-96ed-e1fadf875e87&usid=9a17379f-4e69-4c62-96ed-e1fadf875e87&sftc=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=pXdVcqqfVkiXnKFK1AI92Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FEB53FCEC3F772667!166&wdnewandopenct=1592333148782&wdprevioussession=a7fda9a3-b6c0-4953-a2cb-5b5506340a6e&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&newsession=1&corrid=9a17379f-4e69-4c62-96ed-e1fadf875e87&usid=9a17379f-4e69-4c62-96ed-e1fadf875e87&sftc=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref2
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=pXdVcqqfVkiXnKFK1AI92Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FEB53FCEC3F772667!166&wdnewandopenct=1592333148782&wdprevioussession=a7fda9a3-b6c0-4953-a2cb-5b5506340a6e&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&newsession=1&corrid=9a17379f-4e69-4c62-96ed-e1fadf875e87&usid=9a17379f-4e69-4c62-96ed-e1fadf875e87&sftc=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref3
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=pXdVcqqfVkiXnKFK1AI92Q.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FEB53FCEC3F772667!166&wdnewandopenct=1592333148782&wdprevioussession=a7fda9a3-b6c0-4953-a2cb-5b5506340a6e&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&newsession=1&corrid=9a17379f-4e69-4c62-96ed-e1fadf875e87&usid=9a17379f-4e69-4c62-96ed-e1fadf875e87&sftc=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref3
https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/crp.xhtml%20realizada%20em%2017/07/2020


CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVIA CRISTINA MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter
informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar

documento digital' e informe o código do documento: 2-HMWO-H3NE-5TIH-9IUK


