
Ministério da Economia
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

Secretaria de Previdência
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

Coordenação-Geral de Auditoria e Contencioso
Coordenação de Auditoria

Auditoria
 
 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA

 SEI Nº 83/2021/AUDIT/COAUD/CGAUC/SRPPS/SPREV/SEPRT-MTP
 

DADOS CADASTRAIS DO ENTE FEDERATIVO

Município: Rubineía (SP)  CNPJ: 45.135.043/0001-12
Endereço: Praça Osmar Novaes n°  700 - Centro -
Rubineia - SP  CEP: 15790-000

gabinete@rubineia.sp.gov.br  FONE: (27) 32652902
Prefeito Municipal: Osvaldo Lugato Filho  01/01/2021
RG -  CPF: 109.399.758-31
Endereço:  CEP: 29.920-000

 
DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: Instituto Previdência Municipal de
Rubinéia  CNPJ: 05.142.651/0001-30

Endereço: Avendia Vinicius de Morais, n° 358 - Centro -
Rubinéia- SP  CEP: 15.70-000

E-mail: ipremrubineia@yahoo.com.br  FONE:
Gestor:  Clayton Manoel Sales de Oliveira Data início gestão: 30/09/2020
Endereço:  CEP: : (017) 3661-1400
RG:  CPF: 332.081.378-18
 Natureza Jurídica (x) Autarquia. Situação do RPPS (x) Pleno.

 

1. INTRODUÇÃO

1.1. Este Relatório de Auditoria Direta  tem por finalidade apresentar as conclusões obtidas no
procedimento de auditoria do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, realizado junto ao Município acima
identificado, tendo por fundamento legal: o artigo 9º da Lei nº 9.717, de 27.11.1998; o artigo 11, §§ 3º e 4º da
Lei nº 11.457, de 16.03.2007 e o artigo 29 da Portaria MPS nº 402, de 10.12.2008.

1.2. A auditoria foi precedida pela remessa do OFÍCIO SEI Nº 37067/2021/ME (Processo nº
10133.100148/2021-24), de 12/02/2021, acompanhado do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
DOCUMENTOS PADRÃO - TSD SEI nº 20/2021/AUDIT/COAUD/CGAUC/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME
de 12/02/2021, e abrangeu as competências de 01/2016 a 12/2020, inclusive.

1.3. O  RPPS de Rubinéia (SP) foi objeto de auditorias anteriores  do extinto Ministério da
Previdência Social – MPS, referente ao período 01/2001 a 02/2008 resultando na  emissão da NAF 66/2008.

1.4. Conforme anotações no CADPREV e Legislação entregue, o RPPS de  Rubinéia  (SP) teve
início do RPPS em 01/07/1993 pela Lei Complementar n° 04 de 01/07/1993 (data de início de vigência da Lei
citada) que determina a concessão de aposentadoria e pensão, respectivamente, nos artigos 252/257 e 278/286. 
Posteriormente, o RPPS de Rubinéia sofreu diversas reestruturações pelas Leis:  987 de 23/11/2006, Lei
Complementar n° 29 de 13/05/2006, Lei n° 906 de 13/03/2006, Lei n° 840 de 28/02/2002, Lei n°843 de
28/02/2002 e por fim,  pela Lei Complementar n° 14 de 30/10/1998.

1.4.1. Conforme Declaração Cadastral entregue a auditoria e Legislação Municipal entregue, o RPPS
possui hoje, ativos, os seguintes benefícios: aposentadorias, Art 36, I, a/d - 37/46 da Lei nº 29 de 13/05/2005e
Pensão por morte Art. 36, II, a - 56/63 da Lei n° 29/2005.

1.4.2. Em consonância com as Emenda a Constituição 103/2019 que transferiu a responsabilidade da
concessão e do custeio dos benefícios de Salário Maternidade e Família e dos Auxílios Doença e Reclusão, para
os órgãos Municipais a que o servidor estivesse vinculado, Sendo que o rol de benefícios do  RPPS de  Rubinéia,
hoje se resume em aposentadorias e pensão por morte, conforme declaração cadastral, demais documentação
entregue a auditoria e informações dos gestores.

1.5. O Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, do Município de Rubinéia SP, de  que se trata
o art. 40 da Constituição Federal, conforme Lei Municipal 840 de 07/02/2002  é  administrado pelo Instituto de
Previdência Municipal de Rubinéia, - cuja a sigla é IPREM. O IPREM é composto dos seguintes Órgãos: Um
Conselho de Administração; Um Conselho Fiscal;e uma Diretoria Executiva. O anexo "relação dos
responsáveis"  deste relatório de auditoria informa o nome e outras informações dos reponsáveis pelo IPREM -
Rubinéia.

1.6. Conforme Declaração Cadastral entregue à auditoria, somente a  Prefeitura Municipal possui
servidores efetivos (ativos) vinculados ao seu  RPPS e foi entregue a auditoria demonstrativo folha de pagamento
e repasses da Prefeitura Municipal de Rubinéia e da Unidade Gestora do RPPS.

1.7. Alertamos aos responsáveis pelo RPPS que a Lei nº 13.846, de 2019, acrescentou  o Art. 8º-B,
na Lei 9.717/1998  e que o referido dispositivo determina que os dirigentes da unidade gestora do regime próprio
de previdência social deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:

I - Não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de
inelegilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei Complementar; (Incluído pela
Lei nº 13.846, de 2019) - aplicam-se aos membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do
comitê de investimentos da unidade gestora do regime próprio de previdência social.

II - Possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos em parâmetros
gerais; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) - aplicam-se aos membros dos conselhos
deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos da unidade gestora do regime próprio de
previdência social.

III - Possuir comprovada experiência no exercício de atividade nas áreas financeira,
administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria; (Incluído pela Lei nº
13.846, de 2019)

IV - Ter formação superior. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019).

2. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/AVALIAÇÃO ATUARIAL

2.1. A unidade gestora do RPPS mantém escrituração contábil de forma que a evidenciação de seu
patrimônio pode ser observada/analisada independente daquela do ente federativo, requisito essencial para
funcionamento dos RPPS.

2.2. A movimentação bancária e dos investimentos da unidade gestora do RPPS no período de
2014/2020 foram efetuadas em contas bancárias do Banco Bradesco S.A. c/c 41.694-0 e 540.086-4, da Caixa



Econômica Federal c/c 144-3 e do Banco do Brasil S.A. c.c. 13025-2.

2.3. Com base nos Demonstrativos Contábeis dos exercícios  de 2014 a 2020 e dos extratos
bancários do mesmo período, foi elaborado o  demonstrativo: “Demonstrativo Anual de Fluxo Financeiro da
Unidade Gestora" e o Demonstrativo da Posição dos Investimentos do RPPS.  Referidos demonstrativos
evidenciaram consistência da evolução financeira do RPPS  pela  aderência dos saldos contábeis em 31/12 com
os saldos dos extratos bancários e de investimentos entregues à auditoria referente 2014/2015 e 2016 ou
informados pelos Gestores 2015/2016/2017 e 2018.

a) Em relação às Receitas: Verificamos que o RPPS ao longo do período auditado manteve-
se em crescimento, conseguindo acumular recursos no período. O saldo em recursos financeiro
que, em 31.12.2013, era de R$ 11.841.339,93, evoluiu para R$ 29.958.605,13, em
31/12/2020, um crescimento de 153% em 7 anos. Este crescimento é corroborado pela análise
das receitas. As Receitas  orçamentárias em todos os exercícios, foram superiores as Despesas
orçamentárias, e as Receitas com contribuições, mais as receitas de parcelamentos, também
superaram as despesas com benefícios, em todos os exercícios, demonstrando que no período
auditado o RPPS conseguiu capitalizar recursos.

2.4. Os valores registrados na contabilidade referente pagamento com os aposentados e pensionistas e
outros benefícios   em um total R$ 10.017.828,67, se comparado com os valores  apurados  diretamente nas
folhas de pagamentos, conforme Declaração de Informações da Folha de Pagamento e de Repasses da Unidade
Gestora,  em um total de R$ 10.033.427,72 demonstraram,   de uma forma geral,  que os valores de referidas
contas estão coerentes, considerando as grandezas envolvidas e os ajustes contábeis efetuados no final do ano.  

2.5. Os valores registrados na contabilidade, nas contas de Receitas de Contribuições Patronais e
Receitas de Contribuições dos Servidores,  de modo geral, estão coerentes  com os valores informados pela
Unidade Gestora do RPPS, através das planilhas "Declaração de Contribuições" da Prefeitura Municipal e da
Unidade Gestora do RPPS, considerando as grandezas envolvidas e os ajustes contábeis efetuados no final do
ano.

2.6. A conciliação bancária, elaborada através da posição nos extratos bancários no encerramento de
cada exercício, mostrou-se coerente com os extratos de aplicação financeira posicionados no último dia do ano
de cada exercício, conforme anexo “Posição dos Investimentos e Conciliação Bancária”.

2.7. Concluímos que, de maneira geral, os fatos patrimoniais que dizem respeito aos fluxos de receitas
e despesas estão sendo regularmente identificados e evidenciados nos registros contábeis do RPPS, sem
confusão patrimonial com recursos do ente ou no pagamento de benefícios. Ou seja, em linhas gerais, o RPPS
está observando em seus Procedimentos Contábeis o Plano de Contas estabelecidos pela Portaria MPS nº
509/2013, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público editado pela Secretaria do
Tesouro Nacional – MCASP e no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.

2.8. As três últimas avaliações atuariais encaminhadas pelo Ente à Secretaria de Previdência, através
do CADPREV-WEB, todas foram deficitárias, de 2019, foi R$ 17.965.704,84 a de 2020 foi de R$
11.982.216,93 e a de 2021 de R$ 23.591.139,76. Destaca-se, que esperava-se uma redução do déficit atuarial
a partir da avaliação atuarial do exercício de 2021, tendo em vista a redução de benefícios sob a
responsabilidade do RPPS.  No entanto, provavelmente em razão da taxa de juros ter reduzido e pela não
implementação das alíquotas majoradas do Servidor e do Ente pela EC 103/2019 não ocorreu uma redução do
Déficit atuarial. Assim, recomendamos que seja verificado junto ao atuário as razões destas divergências e as
soluções necessárias para que o RPPS passe a equacionar o déficit atuarial. Recomendamos que se busquem
profissionais ilibados e capacitados e que ocorra inteirações entre o atuário e os Gestores do RPPS e do
Município na busca do melhor plano para equacionamento do déficit.

RESULTADO DAS TRÊS ÚLTIMAS AVALIAÇÕES ATUARIAIS

EXERCÍCIO DATA
VALOR DO

RESULTADO
APURADO

DÉFICIT/
SUPERÁVIT

TAXA DE
JUROS

(%)

ALÍQUOTAS DE EQUILÍBRIO

NORMAL
ENTE/SERVIDOR SUPLEMENTAR

2019 31/12/2018 -R$ 17.965.704,84 DÉFICIT 6,00% 11,00%+17,80% 8%

2020 31/12/2019 -R$ 11.982.216,93 DÉFICIT 5,87% 11,00%+19,07% 10%

2021 31/12/2020 -R$ 23.591.139,76 DÉFICIT 5,40% 11,00% + 19,07% 12%

2.9. O plano de amortização para o exercício atual (2021) está implementado conforme Art. 3° (3a
tabela) da Lei nº 183 de 26/07/1991.

2.10. O atuário responsável nas 3 últimas avaliação atuarial foi o Sr. FELIX ORLANDO VILLALBA.

2.11. A SPREV/SRPPS tem em sua estrutura uma coordenação de atuaria que acompanha e analisa os
DRRA, reavaliações e outros  documentos enviados e faz análise mais aprofundada da situação atuarial do RPPS
através de controle interno ou auditoria específica. É a esta Coordenação a  quem os gestores e atuários do
RPPS devem se reportar para tratar do tema atuarial. O mesmo ocorre em relação ao tema Contabilidade e
dúvidas específicas nesta área em relação ao RPPS podem ser reportadas à esta Coordenação de Contabilidade.

3. CUSTEIO

3.1. Através da legislação apresentada e daquelas registradas no CADPREV, verificamos que as
alíquotas de contribuição vigentes para o período auditado são as seguintes:

Sujeito Passivo Legislação % Início
vigência

Fim da
vigência

Ativos Art. 1º da Lei 101 - 13/05/2013 11,00%20/08/2013 09/10/2014

Ativos Art.  1° da Lei Complementar nº 111 -
10/10/2014 11,00%10/10/2014 11/12/2015

Ativos Art. 1° da Lei Complementar nº  125 -
03/12/2015 11,00%12/12/2015 14/08/2017

Ativos Art. 1° da Lei Complementar nº  133 -
15/08/2017 11,00%15/08/2017 31/07/2018

Ativos Art. 1º da Lei Complementar n° 139 -
13/08/2018 11,00%01/08/2018 30/04/2019

Ativos Art. 1° da Lei Complementar nº  149 -
10/05/2019 11,00%01/05/2019 28/06/2021

Aposentados e
pensionistas

Art. 1° da Lei Complementar nº  101 -
13/05/2013 11,00%20/08/2013 14/08/2017

Aposentados e
pensionistas

Art. 1º da Lei Complementar n°  133 -
15/08/2017 11,00%15/08/2017 31/07/2018

Aposentados e
pensionistas

Art. 1º da Lei Complementar n°  133 -
15/08/2017 11,00%01/08/2018 30/04/2019

Aposentados e
pensionistas

Art. 1°/3° (tabela) da Lei
Complementar nº  149 - 10/05/2019 11,00%01/05/2019 28/06/2021

Ente  Art.  1°Lei Complementar nº 101 -
13/05/2013 15,92%20/08/2013 09/10/2014

Ente Art. 1° Lei Complementar nº 111 -
10/10/2014 17,20%10/10/2014 11/12/2015

Ente Art. 1° Lei Complementar nº 125 -
03/12/2015 17,20%12/12/2015 14/08/2017

Ente Art. 1° Lei Complementar nº 133 -
15/08/2017 19,05%15/08/2017 31/07/2018

Ente Art. 1° e 3° (tabela)- Lei
Complementar nº 139 - 13/08/2018 19,07%01/08/2018 30/04/2019

Ente Art. 1° e 3° (tabela) Lei
Complementar nº 149 - 10/05/2019 19,07%01/05/2019 28/06/2021

Ente-suplementar Art. 1° da Lei nº 101 - 13/05/2013 9,56% 20/08/2013 09/10/2014

Ente-suplementar Art. 2° da Lei Complementar nº 111 -
10/10/2014 5,75% 10/10/2014 11/12/2015



Ente-suplementar Art. 2° da Lei Complementar nº 125 -
03/12/2015 4,00% 12/12/2015 31/12/2016

Ente-suplementar Art. 3° da Lei  Complementar nº 133 -
15/08/2017 4,00% 15/08/2017 31/12/2017

Ente-suplementar Art. 3° da Lei Complementar n° 133 -
15/08/2017 6,00% 01/01/2018 31/07/2018

Ente-suplementar Art. 3° da Lei Complementar nº 139 -
13/08/2018 6,00% 01/08/2018 31/12/2018

Ente-suplementar Art. 3° da Lei Complementar n°139 -
13/08/2018 8,00% 01/01/2019 30/04/2019

Ente-suplementar Art. 1°/3°/tabela da Lei Complementar
n° 149 - 10/05/2019 8,00% 01/05/2019 31/12/2019

Ente-suplementar Art. 1°/3°/tabela da Lei Complementar
nº 149 - 10/05/2019 10,00%01/01/2020 31/12/2020

3.1.1. A tabela a seguir demonstra o custeio patronal total que representa a soma das alíquotas patronal
normal e a alíquota patronal para amortização do déficit atuarial:

início da vigência fim da vigência  patronal complementar total
20/08/2013 09/10/2014 15,92% 9,56% 25,48%
10/10/2014 11/12/2015 17,20% 5,75% 22,95%
12/12/2015 31/12/2016 17,20% 4,00% 21,20%
01/01/2017 14/08/2017 17,20% 0,00% 17,20%
15/08/2017 31/12/2017 19,05% 4,00% 23,05%
01/08/2018 31/12/2018 19,07% 6,00% 25,07%
01/01/2019 30/04/2019 19,07% 8,00% 27,07%
01/05/2019 31/12/2019 19,07% 8,00% 27,07%
01/01/2020 31/12/2020 19,07% 10,00% 29,07%
3.1.2. A Emenda Constitucional nº 103/2019 (Nova Previdência) aumentou a alíquota de contribuição
dos servidores federais (instituindo alíquotas progressivas, com alíquota base de 14%) e reafirmou no § 4º do art.
9º a obrigatoriedade de que os RPPS dos Estados/DF e Municípios adequem as alíquotas dos seus servidores a
esses patamares.  Trata-se de norma constitucional de aplicabilidade imediata, cuja obrigatoriedade existe desde
a Emenda Constitucional nº 41/2003, cabendo aos entes adequarem, por meio de lei, a contribuição dos
segurados do seu RPPS à contribuição dos servidores federais, cuja cobrança passou a ser exigível em março de
2020.

3.1.3. No caso, a Portaria SEPRT/ME 21.233, de 23/09/2020, alterou os prazos da Portaria
SEPRT/ME nº 1.348/2019, para que até 31/12/2020 os Estados e Municípios comprovassem à SEPRT/ME a
vigência de lei adequando as alíquotas de contribuição ordinárias ao previsto na citada EC, para fins de emissão
de CRP. Via de consequência, desde 1º de janeiro de 2021, os entes que não encaminharam leis de adequação
das alíquotas por meio do GESCON-RPPS passaram a ficar irregulares no extrato previdenciário, no critério
“Observância dos limites de contribuição dos segurados e pensionistas”, impedindo a renovação do CRP.

3.1.4. Observamos que a alíquota de contribuição dos segurados praticada pelo Ente,  não atende às
normas previdenciárias vigentes, conforme disposto acima. A alíquota do servidor não foi alterada para 14%  e a
alíquota patronal não está  em consonância,  com o § 4º do art. 9º da Lei 9.717/1998. Esclareça que o Ente
encontra-se irregular no critério "Caráter contributivo (Ente e Ativos - Alíquotas)" o que impedirá o mesmo de
emissão do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária. Assim, recomendamos a adequação imediata, por
Lei Municipal, das alíquotas de Contribuições dos segurados e do Ente Municipal de acordo com a Legislação
citada acima.

3.2. No que refere à base de cálculo das contribuições, as regras gerais de funcionamento dos regimes
próprios, estabelecida no art. 9º da Lei 9.717/99, permitem aos entes federativos  definirem as parcelas que
comporão ou não a base de cálculo da contribuição previdenciária (Portaria MPS 402/2008, art. 4º), sendo que,
no caso de omissão há utilização subsidiária de regras do RGPS – Regime Geral de Previdência Social, da
jurisprudência consolidada e dos parâmetros da Lei Federal 10.887/2004. Assim, a rigor, cabe ao ente público
dentro de sua tutela e em face de suas características, inclusive de âmbito estatutário, definir a forma de financiar
seu regime de previdência.

3.2.1. Neste sentido  o Art. 20  §2° da Lei Complementar 29/2005 entendeu como remuneração de
contribuição o valor constituído pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual, ou demais vantagens de
qualquer natureza, incorporadas ou incorporáveis, percebidas pelo segurado, exceto: I - diárias para viagens; II
– horas-extras; III - auxílio de diferença de caixa; IV - indenização compensatória; V - gratificação de
aniversário; VI - abono por ocasião de aposentadoria; VII - salário-família; VIII - ajuda de custo; IX -
indenização de transporte; X - adicional de férias; XI - auxílio-alimentação; XII - auxílio pré-escolar; XIII - as
parcelas percebidas em decorrência de cargo em comissão ou de função de confiança; XIV - o abono de
permanência de que trata o art 46, e XV - outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei.

3.3. A folha analítica de dezembro de 2020 da Prefeitura Municipal não foi entregue a auditoria, Mas
foi entregue Listagem de Eventos com Incidências que de modo geral, está correta aplicação das bases de
cálculos das contribuições devidas, conforme análise por amostragem. Recomenda-se ao Gestor e ao
Departamento Pessoal da Prefeitura que façam a análise periódica da correta aplicação das bases de cálculos
com base na folha analítica da Prefeitura e se for o caso, cesse o desconto de contribuições em verbas que não
tenham previsão legal, conforme legislação Municipal.

3.4. Como o levantamento mensal, caso a caso, servidor por servidor, rubrica a rubrica, de eventual
valor descontado a maior foge ao escopo desta auditoria haja vista que também teríamos que avaliar a eventual
função que o mesmo exerce e as hipóteses de cada norma criada ao longo do tempo para remunerar
determinadas categorias, recomendamos que o RPPS juntamente com os setores responsáveis de pessoal da
Prefeitura e Câmara Municipal procurem identificar, a partir da remuneração de contribuição definida, se as
rubricas que sofrem incidência se adequam à hipótese de contribuição, a fim de que não haja tributação errônea
dos envolvidos. Em caso de descontos indevidos, para eventual devolução de valores,  deve ser observado o
disposto na Nota Técnica CGNAL 04/2012 e  a devolução transcorrer mediante processo administrativo,  com
total transparência, adotando planilhas e memórias de cálculos  e aprovação do Conselhos Deliberativos, parecer
da Procuradoria, ato administrativo  de autoridade superior, entre outros.

3.5. Os resumos da folhas  entregues a auditoria, atendem de modo geral o art. 47 da ON 02/2009.
As folhas de pagamento dos segurados ativos, segurados inativos e pensionistas vinculados ao RPPS, são
elaboradas mensalmente,  estão distintas das folhas dos servidores enquadrados como segurados obrigatórios do
RGPS; estão agrupadas por segurados ativos, inativos e pensionistas; estão discriminadas por nome dos
segurados, matrícula, cargo ou função e identificadas com os seguintes valores: a) da contribuição descontada da
remuneração dos servidores ativos e dos benefícios, inclusive dos benefícios de responsabilidade do RPPS pagos
pelo ente.  E por fim, estão consolidadas em resumo com o total das bases de cálculos, das contribuições dos
segurados, da contribuição devida pelo ente federativo e do número total de segurados vinculados ao RPPS. 

3.6. Os benefícios de auxílio doença, salário maternidade, auxílio reclusão, aposentadorias e pensão
foram pagos diretamente ou indiretamente pela Unidade Gestora do RPPS de Rubinéia até 2019 e a partir de
janeiro de 2020, somente aposentadorias e  pensões fizeram parte do rol dos benefícios da Unidade Gestora,
ficando a cargo do Tesouro a quitação dos benefícios de auxílio doença, salário maternidade, salário família e
auxílio reclusão.

3.7. Foram elaborados pelo Município e ou pela Unidade Gestora e entregues à auditoria os
seguintes DEMONSTRATIVOS FOLHA DE PAGAMENTOS E REPASSES da  - Prefeitura
Municipal, e  da Unidade Gestora. Referidos demonstrativos informaram as remunerações, as bases de
cálculos patronais e dos servidores, as contribuições devidas patronais e dos servidores, as contribuições
repassadas patronais e dos servidores e eventuais diferenças a regularizar. Após analisarmos referidas planilhas,
por amostragem, com a documentação entregues à auditoria e fazer os ajustes necessários,  incluímos referidas
planilhas como anexos deste relatório de auditoria, tecendo os seguintes comentários.

3.7.1. As  Remunerações e as bases de cálculos das contribuições devidas (patronal e do servidor), 
informadas nos referidos demonstrativos estão consistentes, de um modo geral,  com os resumos das folhas
entregues à auditoria.



entregues à auditoria.

3.7.2. Os valores das contribuições devidas (patronal e servidor) guardam coerência com as alíquotas
vigências e as bases de cálculos apuradas.

3.7.3. Analisamos as informações relativos aos repasses efetuados, por amostragem, com base em
informações contábeis, e guias entregues á auditoria e concluímos que as informações de repasses das planilhas
estão, de modo geral, consistentes com os documentos entregues.

3.7.4. Com base nos levantamentos e informações citados anteriormente, contabilidade, guias de
recolhimentos, termos de parcelamentos  e da Legislação vigente, conforme quadro acima,  verificamos que as
contribuições previdenciárias devidas referente ao período auditado, conforme os demonstrativos de
contribuições ao RPPS, foram integralmente repassadas e ou parceladas pelos órgãos municipais junto a Unidade
Gestora do RPPS.

3.8. Os termos  de parcelamentos registrados no  CADPREV-WEB  referente ao período auditado
são os do quadro a seguir:

N° Termo rubrica período situação montante qde parcela índicevcto 1a
parc.

última parcela
quitada

parcelas em
aberto. situação atual

01287/2013Contribuição Patronal Inicial: 07/2012 Final:
13/2012 Repactuado686.886,44 60 11.448,11 IPCA 20/06/2013 31/08/2017 50 a 60 Repactuado pelo 1754/2017

01300/2013Outros Critérios Inicial: 07/2011 Final:
12/2011 Repactuado185.534,44 90 2.061,49 IPCA 20/07/2013 31/08/2017 49 a 90 repactuado pelo termo 1739

01811/2013Contribuição Patronal (240
meses)

Inicial: 10/2001 Final:
09/2003 Repactuado3.584.669,49240 14.936,12 IPCA 20/09/2013 31/08/2017 47 a 240 Repactuado pelo 1754/2017

01092/2014Outros Critérios Inicial: 09/2009 Final:
12/2009 Repactuado101.727,77 60 1.695,46 IPCA 20/01/2015 31/08/2017 31 a 60 repactuado pelo termo 1739

01148/2014Contribuição Patronal Inicial: 02/2014 Final:
11/2014 Repactuado1.212.204,0660 20.203,40 IPCA 20/01/2015 31/08/2017 31 160 Repactuado pelo Termo

1754/2017

00164/2015Outros Critérios Inicial: 12/2002 Final:
09/2003 Repactuado250.968,17 60 4.182,80 IPCA 20/04/2015 31/08/2017 28 a 60 Repactuado pelo termo 1743

01026/2015Contribuição Patronal Inicial: 04/2015 Final:
11/2015 Repactuado986.808,69 60 16.446,81 IPCA 20/01/2016 31/08/2017 19 a 60 Repactuado  pelo termo

1754/2017

01739/2017Outros Critérios Inicial: 09/2009 Final:
12/2011 Aceito 223.720,63 200 1.118,60 IPCA 20/11/2017 18/12/2020 39 a 200 regular

01743/2017Outros Critérios Inicial: 12/2002 Final:
09/2003 Aceito 340.729,82 200 938,27 IPCA 20/11/2017 18/12/2020 39 a 200 regular

01754/2017Contribuição Patronal (200
meses)

Inicial: 12/2002 Final:
09/2003 Aceito 187.654,60 200 938,27 IPCA 20/11/2017 18/12/2020 39 a 200 regular

02159/2017Contribuição Patronal Inicial: 05/2017 Final:
10/2017 Aceito 593.669,33 60 9.894,49 IPCA 20/12/201718/12/2020 38 a 60 regular

01434/2018Contribuição Patronal Inicial: 03/2018 Final:
11/2018 Aceito 1.307.428,9960 21.790,48 IPCA 20/01/201918/12/2020 25 a 60 regular

01740/2017Contribuição Patronal (200
meses)

Inicial: 03/2016 Final:
12/2016 Aceito 157.978,26 200 789,89 IPCA 20/11/2017 18/12/2020 39 a 200 regular

3.8.1. Verificamos, por amostragem, que os repasses das parcelas dos referidos termos foram todas
realizadas e  todos os Termos acima foram regularizados, conforme relatório de acompanhamento dos acordos e
conforme apurado pela Contabilidade e guias. Existiu pequenas divergências entre os valores devidos e os
valores pagos. Mas tendo em vista que, as diferenças eram pequenas, ora sendo pago a maior ou hora sendo
pago a menor, e que ao final,  o montante geral,  tornou se um valor em percentual pequeno e tendo em vista que
essas divergências, naturalmente variam, dependendo da forma do cálculo adotada. Recomendamos utilização
das guias emitidas pelo próprio Sistema a fim de que não apareçam no sistema referidas divergências.

4. DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS, COMPROVANTES DOS REPASSES E
DIPR

4.1. O último encaminhamento pelo ente (via CADPREV-WEB), à Secretaria de Previdência Social
do DIPR – Demonstrativo Informações Previdenciárias e Repasses foi da competência maio/junho 2021.  Em
conferência, por amostragem, as divergências verificadas entre os dados informados e os verificados pela
auditoria não foram consideradas significativas para penalizar o ente ou concluir por eventual má-fé na prestação
das informações.

4.2. O RPPS encontra-se regular no critério Demonstrativo de Informações Previdenciárias e
Repasses - DIPR - Encaminhamento à SPPS pela entrega dos DIPR referente as competências
janeiro/fevereiro/2014 a novembro/dezembro de 2020.

5. INVESTIMENTOS

5.1. Recebemos os extratos bancários das contas correntes e aplicações financeiras do RPPS
referentes aos meses sob auditoria, cuja posição, na última competência é o que consta no anexo "Conciliação
Bancária e Posição dos investimentos":

Ativo/Fundo/CNPJ 2020 Enquadramento total por enq. % por
enq.

BRADESCO 540086-4 665.679,93conta corrente   
CAIXA 144-3 412.293,76conta corrente   
B.BRASIL 13025-2 295.520,38conta corrente   
BB PREV IMA GERAL EX -
14.964.240/0001-10 686.961,76FI 100% títulos TN - Art.

7º, I, b - 100%   

BRADESCO FI RF IRF-M1 -
11.484.558/0001-06 2.958.549,61FI 100% títulos TN - Art.

7º, I, b - 100%   

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL
TIT PUBL RF -cnpj: 
11.061.217/0001-28

2.195.562,15FI 100% títulos TN - Art.
7º, I, b - 100%   

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B
TP RF LP - 10.740.658/0001-93 5.316.076,25FI 100% títulos TN - Art.

7º, I, b - 100%
      
16.439.952,80 57,51%

CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI
RF -CNPJ 10.740.670/0001-06 433.612,47FI 100% títulos TN - Art.

7º, I, b - 100%   

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 -
FUNDO RESERVA - CNPM
10.740.670/0001-06 

32.900,51FI 100% títulos TN - Art.
7º, I, b - 100%   

BB PREV TP IPCA III  -
14.091.645/0001-91 1.173.982,79FI 100% títulos TN - Art.

7º, I, b - 100%   

CAIXA BRASIL REF DI LP
11.060.913/0001-10 3.642.307,26FI 100% títulos TN - Art.

7º, I, b - 100%   

CAIXA NOVO BRASIL IMA B
FIC RF LP CNPJ:
10.646.895/0001-90

3.798.255,19
FI Renda Fixa
Referenciado - Art. 7º, III,
a - (60,00%)

       
3.798.255,19 13,29%

BRADESCO IMA-B FIC FI -
CNPJ: 08.702.798/0001-25 4.391.764,60FI Renda Fixa - Geral -

Art. 7º, IV, a - (40,00%)   

CAIXA BRASIL REF DI LP
03.737.206/0001-97 2.667.739,56FI Renda Fixa - Geral -

Art. 7º, IV, a - (40,00%)
       
8.269.933,69 28,93%

BRADESCO PREMIUM FI REF
DI - 03.399.411/0001-90 1.210.429,53FI Renda Fixa - Geral -

Art. 7º, IV, a - (40,00%)   

PREMIUM FIDC SENIOR - FIDC
PREMIUM SR
06.618.364.0001-85

76.969,38
FI em Direitos
Creditórios - Cota Sênior
- Art. 7º, VII, a - (5,00%)

            
76.969,38 0,27%

TOTAL 29.958.605,13        
28.585.111,06 100%

5.1.1. Conforme tabela acima, os investimentos do RPPS em 31/12/2020, de um modo geral, 
obedecem aos limites estipulados pela RESOLUÇÃO Nº 3.922, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010 (Publicada
no D.O.U. de 29/11/2010) Atualizada até 30/11/2018. Os valores dos extratos são consistentes com as



informações do DAIR do mês de dezembro de 2020 e os ativos do RPPS de Rubinéia (SP) em 31/12/2020
estão  alocados  em conformidade com o autorizado na política de investimentos do exercício de 2020, conforme
disposto no quadro acima.

5.1.2. Os valores acima estão aderentes aos valores da contabilidade em 31/12/2020.

5.2. Conforme estabelece a Resolução CMN 3.790/2010, em seu art. 4º: “A política anual de
investimentos dos recursos do regime próprio de previdência social e suas revisões deverão ser aprovadas
pelo órgão superior de supervisão e deliberação, antes de sua implementação”.

5.2.1. Foi apresentada pelo ente cópia digital dos relatórios das políticas de investimentos para o
exercício de 2020 e de 2021, ambas  publicadas na página http://www.ipremrubineia.sp.gov.br, ambas
aprovadas pelos componentes dos Conselhos Administrativo e Fiscal, pelo Comitê de Investimentos e pela
Diretoria da Unidade Gestora. De modo geral, referidas Políticas de Investimentos atendem a Resolução CMN
3.790/2020 e estão aderentes à Carteira de Investimento em 31/12/2020, conforme quadro acima.

5.3. De acordo com a PORTARIA Nº 519, DE 24 DE AGOSTO DE 2011, na gestão própria, antes
da realização de qualquer operação, os Responsáveis pelos investimentos devem assegurar que as instituições
escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio credenciamento e referidos credenciamentos
devem estar disponíveis a SPREV. Não foi apresentada para a auditoria referidos documentos de
credenciamentos das Instituições Financeiras. Assim, recomendamos que os Responsáveis antes de efetuar
quaisquer investimentos realizar todos os preceitos de segurança da  Resolução CMN 3.790/2010, inclusive, em
relação ao credenciamento das instituições financeiras as quais tem os recursos alocados.

5.4. De acordo com a PORTARIA Nº 519, DE 24 DE AGOSTO DE 2011, O responsável pela
gestão dos recursos do RPPS deverá ser 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 apresentar-se formalmente
designado para a função por ato da autoridade competente. A Portaria  73/2013 de 1/04/2013 nomeou o
Senhor Clayton Manoel Sales de Oliveira como Diretor Presidente do Rubinéia Prev e Vera Lucia Oliveira
Santos como suplente, Nomeou a Senhora Geisa Gabriela da Silveira  como diretoria executiva e Ilandia Katiara
da Fonseca como suplente. Verificamos que o Diretor Presidente consta na folha analítica Unidade Gestora e a
Diretora Executiva na folha da Prefeitura Municipal, portanto, ambos servidores municipais que faz alterações no
regimento interno do Comitê de Investimentos.

5.5. Foi apresentado a auditoria a Portaria 07/2019 de 10 de janeiro de 2019 que nomeou os
seguintes membros para comporem o comitê de Investimentos  do IPREM-RUBINÉIA: Clayton Manoel Sales
de Oliveira (que também é o Diretor Presidente), Sr Armando Wilson Nicoleti Martin e Luiz ce Jesus Nunes.

5.5.1. Os membros Clayton Manoel Sales de Oliveira e Armando Wilson Nicoleti Martin apresentaram
certificação  na modalidade CGRPPS emitido em 18 de dezembro de 2013 e 27 de abril de 2018.

5.6. Os APR - Autorização de Aplicação e Resgate,  documento obrigatório pelos Regimes Próprios
de Previdência Social, de forma dar publicidade às  movimentações financeiras de aplicações e  de resgates dos
recursos dos RPPS,  foram emitidos, no âmbito do IPREM-RUBINÉIA. nos exercícios 2014/2020, sendo
entregues à auditoria estes documentos em meio digitais que em conferência por amostragem demonstraram está
em conformidade com Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º B. Verificamos também que o 
IPREM RUBINÉIA, publicou no site https://www.ipremrubineia.sp.gov.br/autorizacao-de-aplicacao-e-resgate-
apr/ os APRs DE 2020.

5.7. A auditoria verificou que  publicação dos principais  atos e documentos dos  investimentos, tais
como: política de investimentos, edital de credenciamentos, APRs, Resultados, etc. estão sendo publicados para
dar maior publicidade e conhecimentos aos segurados e demais interessados.

5.8. Constamos que, principalmente no exercício de 2020, ocorreram recebimentos de valores
(conforme justificativas do Gestor tratavam de Contribuições Patronais e de amortizações do déficit, recebidas
em atraso. De fato, o razão da receita demonstra grande quantidade de recebimentos de Contribuições de
competências anteriores, em dezembro de 2020, em valores próximos aos saldos em conta corrente em 31/12),
valores estes recebidos entre 18/12/2020 a 11/01/2021 e que somente em 11/01/2021 que os referidos recursos
teriam efetivamente aplicados. É altamente recomendável melhor planejamento nos recursos do RPPS e que os
recursos quando recebidos sejam imediatamente alocados em investimentos evitando possíveis perdas ao RPPS.

conta  e saldo data valor tipo operação conforme extrato justificativas
CAIXA 144-3 23/12/2020 227.903,06 DEPOSITO EM DINHEIRO contribuições
 saldo em
31/12/2020 30/12/2020 182.576,69 DEPOSITO EM DINHEIRO contribuições

412.293,76 total 410.479,75   
 13/01/2021 - 412.000,00 aplicação  
  410.479,75   
B.BRASIL
13025-2 18/12/2020 87.165,73 transf. PM Rubinéia contribuições

saldo em
31.12.2020 22/12/2020 48.077,29 transf. PM Rubinéia contribuições

295.520,38 29/12/2020 55.202,23 transf. PM Rubinéia contribuições
 29/12/2020 42.680,46 transf. PM Rubinéia contribuições
 29/12/2020 62.405,12 transf. PM Rubinéia contribuições
 total 295.530,83 transf. PM Rubinéia contribuições
 11/01/2021 - 295.520,38 ted Instituto de Previdencia contribuições
BRADESCO
540086-4 23/12/2020 302.265,26 DEPOSITO EM DINHEIRO O

PROPRIO FAVORECIDO contribuições

SALDO
31.12.2020 29/12/2020 206.157,92 DEPOSITO EM DINHEIRO O

PROPRIO FAVORECIDO contribuições

665.679,93 30/12/2020 148.945,71 DEPOSITO EM DINHEIRO O
PROPRIO FAVORECIDO contribuições

 05/01/2021 257.030,62 DEPOSITO EM DINHEIRO O
PROPRIO FAVORECIDO contribuições

 05/01/2021 64.675,13 DEPOSITO EM DINHEIRO O
PROPRIO FAVORECIDO contribuições

 11/01/2021 295.520,38 RECEBIMENTO TED INSTITUTO DA
P.M (NÃO CITA) contribuições

 Total 1.274.595,02   

APLICAÇÃO 11/01/2021 -1.274.776,51
APLICACAO EM FUNDOS
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI
RF

 

5.9. A SPREV/SRPPS tem em sua estrutura uma coordenação Geral de Investimentos que
acompanha, estuda e analisa as questões  relativo aos investimentos dos RPPS. A análise mais aprofundada da
situação dos investimentos do RPPS são observadas por meio de  auditorias específicas de Investimentos ou por
meio do controle internos da referida Coordenação, as quais as dúvidas, denúncias, informações devem ser
reportadas. Sendo que esta auditoria observou questões gerais, apontado as recomendações acima no intuito de
evitar possíveis irregularidades no âmbito da Gestão Financeira do RPPS.

6. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

6.1. Art. 1º  da LEI COMPLEMENTAR N.º 065/2009 dispôs que Fica incluído no art. 19, da Lei
Complementar n.º 29, de 13 de maio de 2005, o § 6º, que terá a seguinte redação: “§ 6º O Regime Próprio de
Previdência Social de Rubinéia poderá constituir reserva com as sobras provenientes da taxa de administração
para custeio das despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para os mesmos fins no exercício seguinte.”

6.2. Nos termos do art. 19 da Lei 19 DE de 13 de maio de 2005, em consonância com o disposto no
art. 6º, da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,  o RPPS de RUBINEIA  -SP, definiu o  valor
anual da taxa de administração será de até 2% (dois por cento) do valor total da remuneração, proventos e
pensões pagos aos segurados e dependentes do IPREM no exercício financeiro imediatamente anterior, e será
destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao
funcionamento da Unidade Gestora do RPPS.



6.3. Calculamos, para os exercícios de 2015  a 2020 o limite de despesas administrativas da Unidade
Gestora, aplicando a taxa de administração, equivalente a 2% (dois por cento) do total das remunerações dos
participantes do RPPS no exercício imediatamente anterior, conforme art. 15 da PT MPS 402/2008. O quadro
abaixo demonstra o cálculo da taxa de administração (Despesas permitidas) para os exercícios de 2015 a 2020.

EXER.
ANT. Prefeitura Unid.

Gestora
Auxílio-
doença AposentadoriaPensão TOTAL EXERC.D.A.

PERMITIDAS
2014 7.248.504,04 53.601,47 230.842,48 379.613,62 127.220,08 8.039.781,69 2015 160.795,63

2015 7.597.573,28 70.512,21 221.547,58 493.621,91 144.622,14 8.527.877,12 2016 170.557,54

2016 7.737.489,06 71.844,28 166.190,75 678.920,19 163.875,13 8.818.319,41 2017 176.366,39

2017 8.566.251,52 87.057,18 107.468,52 984.547,53 210.717,49 9.956.042,24 2018 199.120,84

2018 8.635.935,26 89.645,07 166.132,33 1.244.166,52 227.073,70 10.362.952,88 2019 207.259,06

2019 8.671.490,51 87.773,17 95.228,10 1.567.347,73 284.022,67 10.705.862,18 2020 214.117,24

2020 9.028.226,06 102.100,07  1.822.891,80 352.309,42 11.305.527,35 2021 NÃO
CALCULADO

6.4. O quadro a seguir demonstra os totais, por exercício financeiro, das Despesas Administrativas
efetivamente incorridas, conforme apurado pelos balancetes das despesas do RPPS, emitido pela contabilidade
do IPREM e entregue à auditoria.

TIPO DE
DESPESAS/EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PESSOAL E
ENCARGOS 59.163,32 70.512,21 71.844,28 87.323,93 89.645,07 92.665,62121.706,76

SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PF E PJ 68.103,62 76.516,47 77.017,48 77.452,30 86.136,81 85.851,60 85.380,57

MATERIAL DE
CONSUMO,
EQUIPAMENTOS E
OUTROS BENS

2.436,23 2.834,75 5.158,00 2.905,25 4.696,35 1.485,86 3.314,00

OUTRAS DESPESAS
ADMINISTRATIVAS 4.362,80 8.035,74 5.381,01 7.434,26 16.032,86 11.569,85 9.059,51

TOTAL DESPESAS
ADMINISTRATIVAS 134.065,97157.899,17159.400,77175.115,74196.511,09191.572,93219.460,84

6.5. O quadro a seguir demonstra a apuração das despesas permitidas (taxa de administração)
aplicando a taxa de 2%  sobre o total da remuneração do exercício anterior anterior,  conforme Legislação citada
anteriormente, obtendo assim, o valor da despesas permitidas (taxa de administração). Das Despesas permitidas,
deduziu-se as despesas efetivamente incorridas conforme item 6.1.2. Assim, ficou constado que  houve excesso
de Despesas Administrativa, somente no exercício de 2018, no entanto não cabe NAF, pelo RPPS dispor de
sobras, conforme será relatado no item 6.6.

EXERC. D.A.
PERMITIDAS

D.A.
INCORRIDA SITUAÇÃO TAXA

INCORRIDA SITUAÇÃO

2015 160.795,63 157.899,17 2.896,46 1,963973353SOBRAS
2016 170.557,54 159.400,77 11.156,77 1,869172923SOBRAS
2017 176.366,39 175.115,74 1.250,65 1,985817613SOBRAS
2018 199.120,84 196.511,09 2.609,75 1,973787227SOBRAS
2019 207.259,06 191.572,93 15.686,13 1,848632646SOBRAS
2020 214.117,24 219.460,84 -5.343,60 2,049912808 (ULTRAPASSOU)

6.6. Conforme disposto no item 6.1. o RPPS tem autorização legal para utilizar as sobras, para
eventual excesso, neste sentido, ficou constado que as sobras de 2014 a 2019 foram suficientes para cobrir o
gastos acima de 2020, no entanto, não ficou demonstrado a entrada e saída de dinheiro de conta específica para
este fins, neste sentido, recomendamos que se faça as devidas transferências das sobras no final do exercício para
conta específica e também a retirada do valor ultrapassado no exercício de 2020, em ajuste em 2021.

7. OUTRAS OBSERVAÇÕES

7.1. Foram apresentados pela unidade gestora do RPPS e pelo ente público, os documentos e
informações solicitados através do Termo de Solicitação de Documentos – TSD e Reiterações, possibilitando a
realização da auditoria.

7.2. Não foi objetivo específico desta auditoria se aprofundar na análise quanto à regularidade dos
atos de concessão dos benefícios previdenciários de aposentadorias e pensões concedidas pelo RPPS, haja vista
a competência constitucional atribuída aos Tribunais de Contas Estaduais e/ou Municipais de revisão de tais atos,
tendo observado apenas aspectos gerais nas regras de concessão e sua adequação à legislação federal, em
especial as editadas pela SPREV/ME

8. CONCLUSÃO

8.1. Não foram verificadas situações de descumprimento em relação aos critérios analisados pela
auditoria Direta, conforme descrito neste relatório. Porém, a emissão do Certificado de Regularidade
Previdenciária - CRP fica condicionada ao implemento de todos os critérios e exigências estabelecidos na
legislação federal que disciplina a constituição, organização e funcionamento dos Regimes Próprios de
Previdência Social - RPPS, inclusive daqueles que somente são verificados pela auditoria indireta, na forma da
Portaria MPS nº 204, de 10/07/2008.

8.2. A verificação restringiu-se aos períodos, documentos e informações mencionados neste Relatório
de Auditoria Direta e foram aplicadas técnicas de amostragem na realização da auditoria. Portanto, não foi
examinada a totalidade dos atos envolvendo o RPPS, desde a sua criação.

8.3. Durante a auditoria foram apresentadas pela auditoria, ao longo do relatório, recomendações bom
objetivo de apresentar pontos de  melhoria nos controles e gestão da Unidade Gestora do RPPS e melhor
atendimento à legislação previdenciária.

8.4. Constituem anexos deste Relatório de Auditoria Direta: Declaração Cadastral do RPPS; Relação
de Responsáveis pelo RPPS; Demonstrativo das  FOLHAS DE PAGAMENTOS E REPASSES  a) da
Prefeitura Municipal e b) da Unidade Gestora do RPPS e   os Demonstrativos Anual de Fluxo Financeiro da
Unidade Gestora do RPPS, Detalhamento das Despesas e Receitas e o   Relatório da Conciliação Bancária e
Posição dos Investimentos do RPPS.
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