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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO N° 1072.0070.15 

 

1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento às determinações do Anexo da Instrução Normativa nº 03/2014 do Tribunal de 

Contas de Minas Gerais – TCE/MG, tendo como base a Constituição Federal de 1988, a Lei nº 

4.320/64, Lei Complementar nº 101/00, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais – TCEMG e os demais instrumentos legais aplicáveis à matéria, apresentamos o Relatório 

de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2014, referente ao Fundo De 

Previdência do Município de Contagem – Previcon, situado na Rua José Carlos Camargos, nº 130 

– Bairro: Centro – Contagem/MG. 

Nossos exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo, 

consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada 

necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos de convicção 

sobre as ocorrências detectadas.  

A execução dos trabalhos foi supervisionada pela Auditoria-Geral do Município – AGM, unidade 

administrativa do Sistema Municipal de Controle Interno, nos termos do o Decreto nº 089, de 25 

de junho de 2013, em atendimento às exigências da Instrução Normativa em referência.  
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2. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E GUARDA DOS DOCUMENTOS 

Conforme Instrução Normativa nº 03/2014 do TCE-MG, para o exercício de 2014, não haverá 

envio da prestação de contas para análise via Sistema Informatizado de Apoio ao Controle 

Externo / Prestação de Contas Anual – SIACE/PCA, no entanto a prestação de contas será 

analisada com base no envio das remessas de Acompanhamento Mensal do Sistema Informatizado 

de Contas dos Municípios – SICOM e os documentos comprobatórios deverão ser devidamente 

arquivados. 

 

3. RESULTADO DOS TRABALHOS REALIZADOS 

3.1. Avaliação do cumprimento e da execução das metas previstas no Plano Plurianual, 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual 

No que tange ao acompanhamento do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, ainda não existe na Previcon um 

sistema de acompanhamento permanente com indicadores e demais instrumentos gerenciais que 

possibilitem sua exata mensuração. 

 O Fundo Previdenciário encaminhou a esta Controladoria a relação de seus programas, as metas 

previstas e realizadas, conforme transcrito no Quadro I.  

Quadro I 

Demonstrativo de Execução Orçamentária da Despesa - 2014 
Previcon 

Programa Crédito Provisionado Execução Diferença 

Manutenção da Folha de Pessoal 1.665.000,00 916.308,24 748.691,76 

Gestão e Modernização Previdenciária 965.300,00 562.920,01 402.379,99 

Gestão do Fundo Financeiro 122.515.000,00 119.207.250,46 3.307.749,54 

Gestão do Fundo Previdenciário 2.394.650,00 2.372.285,77 22.364,23 

Reserva Técnica do RPPS 29.783.692,00 0 29.783.692,00 

Total 157.323.642,00 123.058.764,48 34.264.877,52 
Fonte: SAFCI: Demonstrativo Mensal de Execução Orçamentária da Despesa – Previcon (Exercício 2014). 
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3.2. Avaliação dos resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial 

3.2.1. Gestão Orçamentária 

Considerando que: 

a) eficácia da gestão orçamentária é o pleno alcance de objetivos e metas de desempenho 

previamente definidos, aliado à observância de prazos definidos; a sua mensuração se faz a partir 

da relação entre resultados obtidos e resultados previstos (metas físicas previstas versus metas 

físicas executadas); e  

b) eficiência da gestão orçamentária é a otimização da relação entre resultados produzidos e recursos 

empregados; a sua mensuração se faz a partir da relação entre resultados obtidos em face dos 

previstos (metas físicas previstas versus metas físicas executadas) aliados aos custos incorridos em 

face dos previstos (despesa executada versus despesa prevista originalmente).  

O Quadro II demonstra o balanço orçamentário do exercício de 2014. 

Quadro II - Balanço Orçamentário 
Receitas Previsão Execução Diferença 

Receitas Correntes 61.257.631,00 60.423.765,36 833.865,64 
Contribuições Sociais 38.786.431,00 40.251.486,22 (1.465.055,22) 

Receita Patrimonial 7.317.000,00 9.645.260,284 (2.328.260,28) 
Outras Receitas Correntes 15.154.200,00 10.527.018,86 4.627.181,14 

Receitas Intra-Orçamentárias 73.806.573,00 71.045.483,22 2.761.089,78 

Contribuições Sociais 71.297.273,00 70.834.598,70 462.674,30 
Serviços 2.509.300,00 0 2.509.300,00 

Multas e Juros de Mora 0 210.884,52 (210.884,52) 

Total Geral 135.064.204,00 131.469.248,58 3.594.955,42 

Despesas Fixação Execução* Diferença 

Despesas Correntes 127.399.950,00 123.104.801,12 4.295.148,88 
Pessoal e Encargos Sociais 123.521.307,48 122.396.751,32 1.124.556,16 

Outras Despesas Correntes 3.878.642,52 708.049,80 3.170.592,72 

Despesas de Capital 140.000,00 0 140.000,00 

Reserva Contingência/RPPS 29.783.692,00 0 29.783.692,00 

Soma 157.323.642,00 123.104.801,12 34.218.840,88 
Superávit (22.259.438,00) 8.364.447,46 

 

- 

Total Geral 135.064.204,00 131.469.248,58 3.594.955,42 

Fonte: SAFCI – Balanço Orçamentário/2014. * Despesa Executada = Despesa Empenhada. 
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Com base no confronto entre a execução da receita e despesa realizada, verifica-se um superávit 

orçamentário de R$ 8.364.447,46.  

  

3.2.2. Gestão Financeira 

Considerando que: 

a) eficácia da gestão financeira é o respeito ao limite de disponibilidade financeira para 

efeito de assunção de compromissos, verificando se a existência de recursos financeiros 

disponíveis em 31 de dezembro de 2014 são suficientes para lastrear as inscrições em 

“Restos a Pagar” processados e não processados no exercício; e  

b) eficiência da gestão financeira é o controle e a utilização dos recursos financeiros, com 

vistas à observância de disposições legais, ao conhecimento tempestivo das 

disponibilidades e à previsão de ingressos futuros para efeito de assunção de 

compromissos financeiros.  

A disponibilidade financeira do Fundo de Previdência em 31/12/2014 está demonstrada no 

Quadro III e os recursos financeiros disponíveis encontram-se depositados em bancos oficiais, 

conforme determina a legislação específica. 

Quadro III - Disponibilidade Financeira 
Saldos 2014 

Caixa e Equivalentes de Caixa 75.499.970,16 

Total Disponibilidade (A) 75.499.970,16 

Restos a Pagar Processados (6.992,90) 

Restos a Pagar Não Processados (46.036,64) 

Total das Inscrições(B) (53.029,54) 

Suficiência (Insuficiência)Financeira 75.446.940,62 

 
Fonte: Demonstrativo de Execução de Despesa /Memorial de Restos a Pagar Processados e Não Processados (Previcon/ 2014) 
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Quanto à gestão financeira, a Previcon foi eficaz e eficiente, verificando-se que a disponibilidade 

financeira é suficiente para saldar os compromissos assumidos, apresentando suficiência 

financeira de R$ 75.446.940,62 para o exercício de 2014.   

 

3.2.3. Gestão Patrimonial 

 Consideramos que: 

a) eficácia da gestão patrimonial é o alcance dos objetivos em razão dos quais o patrimônio 

se estabelece, verificando simultaneamente, sua utilização e sua conservação; e  

b) eficiência da gestão patrimonial é o conhecimento tempestivo do patrimônio do órgão, no 

que se refere ao seu conteúdo e à sua utilização, verificando a existência de mecanismos 

de controle que possibilitem tal conhecimento.  

Embora a legislação exija a prestação de contas relativas ao inventário dos bens patrimoniais, o 

Fundo de previdência não possui patrimônio próprio, uma vez que é unidade orçamentária 

vinculada à Secretaria de Administração do Município e a análise sobre a eficiência e eficácia na 

gestão patrimonial encontra-se na prestação de contas do Executivo Municipal. 

 

3.3. Certificação quanto à observância dos limites para inscrever despesas em restos a 

pagar e, quanto aos limites e condições para realizar a despesa total com pessoal 

Conforme já citado no item 3.2.2. deste relatório e evidenciado no Quadro III, o Fundo não 

observou os limites para inscrever despesas em restos a pagar uma vez que, os recursos 

financeiros disponíveis são suficientes para acobertar os compromissos assumidos.  
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O quadro de pessoal lotado no Fundo está incluído na Despesa de Pessoal total do Executivo, R$ 

1.187.652.590,97, já que o mesmo está vinculado à Secretaria de Administração. O montante 

gasto com pessoal do Poder Executivo do Município representa 51,87% da Receita Corrente 

Líquida. Nota-se que o Poder Executivo extrapolou o limite prudencial (51,3%), estando sujeito às 

diretrizes de contenção de despesas com pessoal estabelecidas pelo artigo 22 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF. Esta situação está sendo monitorada pela Controladoria-Geral do 

Município. 

 

3.4. Destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos 

Conforme UG-RPPS/Ofício nº 208/2015, o Fundo de Previdência dos Servidores do Município de 

Contagem – Previcon não realizou nenhuma incorporação ou desincorporação de bens móveis ou 

imóveis no exercício de 2014. Nesse sentido, não ocorreu obtenção de recursos provenientes de 

alienação de ativos. 

 

3.5. Indicação do montante inscrito em restos a pagar e saldos, na conta Depósitos, de 

valores referentes a contribuições previdenciárias devidas a instituto ou fundo de 

previdência, se houver 

Os valores referentes às contribuições previdenciárias devidas ao Fundo de Previdência por esta 

unidade gestora foram pagos integralmente durante o ano de 2014, não gerando inscrição em 

restos a pagar nem saldos na conta depósitos. 
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3.6. Detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações patronais, 

distinguindo-se os valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – 

daqueles repassados ao Instituto ou Fundo Próprio de Previdência 

O quadro de pessoal lotado no FUNDO pertence à Secretaria Municipal de Administração, que 

está incluída na Despesa Total com Pessoal do Executivo. Assim sendo, quaisquer procedimentos 

relativos a pendências de obrigações patronais junto ao quadro de pessoal do FUNDO, constam 

do relatório de controle interno do poder Executivo. 

 

3.7. Avaliação dos procedimentos adotados quando de renegociação da dívida para com o 

instituto ou fundo de previdência, se houver, com indicação do valor do débito, dos 

critérios utilizados para a correção da dívida, do número de parcelas a serem 

amortizadas ou de outras condições de pagamento pactuadas 

No exercício de 2014 não houve renegociação de dívida da Administração Direta, Indireta e 

Legislativo, com o Fundo de Previdência Municipal.  

 

3.8. Avaliação das providências adotadas pelo dirigente da entidade diante de danos 

causados ao erário, com especificação, quando for o caso, dentro do período, de 

sindicâncias, inquéritos e processos administrativos ou tomadas de contas especiais 

instauradas e os respectivos resultados, com indicação de números, causas, datas de 

instauração e data de comunicação ao Tribunal de Contas 

O Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem, atualmente é uma Unidade 

Gestora e Orçamentária, vinculada a Secretaria Municipal de Administração. 

O quadro de pessoal lotado no FUNDO pertence à Secretaria Municipal de Administração, assim 

sendo, quaisquer providencias relativas a sindicâncias, inquéritos e processos Administrativos ou 
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Tomadas de Contas Especiais são tomadas pela Secretaria de Administração e constam do 

relatório de controle interno do poder Executivo, conforme informações prestadas pela 

Corregedoria Municipal de Contagem. 

 

3.9. Informações sobre os critérios adotados para manter atualizados os dados cadastrais 

dos contribuintes e segurados 

No exercício de 2014 não foi realizado o censo do servidor aposentado, entretanto o Fundo Gestor 

do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS continuou a atualizar os dados dos aposentados 

e pensionistas, de acordo com a necessidade com fulcro no Decreto nº 1.470 de 15 de novembro 

de 2010. 

 

3.10. Detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações patronais, 

distinguindo-se os valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

daqueles retidos pelo próprio instituto ou fundo gestor de regime próprio de previdência 

social 

O quadro de pessoal lotado no FUNDO pertence à Secretaria Municipal de Administração, que 

está incluída na Despesa Total com Pessoal do Executivo. Assim sendo, quaisquer procedimentos 

relativos a pendências de obrigações patronais junto ao quadro de pessoal do FUNDO, devem 

constar no relatório de controle interno do poder Executivo. 
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3.11. Comportamento da arrecadação de receitas de contribuições em relação à previsão 

contida na lei do orçamento, com indicação das principais medidas adotadas para 

limitar as despesas, quando verificado déficit na arrecadação 

Com relação ao déficit na arrecadação das receitas foi realizado aporte do Tesouro Municipal, 

conforme dispõe o §1º do art. 14 da Lei Complementar nº 005, de 12 de julho de 2005: 

“O Município é o responsável pela cobertura de eventuais insuficiências 

financeiras do Fundo de Previdências dos Servidores do Município de 

Contagem - PREVICON decorrentes do pagamento de benefícios 

previdenciários.” 

Denota-se que o PREVICON teria insuficiência de caixa se não contasse com os repasses de 

recursos do Tesouro da Prefeitura, conforme observado no Quadro IV. 

Quadro IV – Aportes Financeiros do Tesouro - 2014 
Aportes ao PREVICON Plano Financeiro 

29 de julho de 2014 2.850.000,00 

27 de agosto de 2014 2.885.000,00 

04 de novembro de 2014 3.973.814,30 

Total em 2014 9.708.814,30 
Fonte: SAFCI: Extrato do Banco 104, Agência 0893, Conta Corrente 192-4 (2014). 

 

3.12. Procedimentos adotados para possibilitar a cobrança, também dos exercícios 

anteriores, de contribuições não recebidas dos segurados e dos patronais 

Com relação aos débitos de exercícios anteriores, não foram efetivados procedimentos específicos 

para possibilitar a cobrança, de contribuições de exercícios anteriores.  

No entanto, o PreviCon foi submetido à auditoria externa específica do Ministério da Previdência  

Social - MPS, conforme Nota de auditoria fiscal  nº 0006/12, encerrada em janeiro de 2014, que 

abrangeu os exercícios de 2008 a junho de 2013. Esta auditoria externa resultou em apuração de 

recolhimentos e pagamentos indevidos, descritos na NAF 237/2013 do MPS. A referida auditoria 
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foi acompanhada pela Controladoria Geral do Município conforme Relatório de 

Acompanhamento nº 1071.0107.13. As recomendações do referido relatório encontram-se em 

implementação, no âmbito do Fundo Previdenciário. 

Quadro V – Contribuições NAF 237/2013 do MPS 
Unidades Contribuição Patronal Contribuição Segurados Total 

FUNEC 143.513,05 60.632,09 204.145,14 

Câmara 5.891,99 7.080,45 12.972,44 

Prefeitura  269.581,57 273.790,08 543.371,65 

FAMUC 390.820,67 - 390.820,67 

TRANSCON 8.278,07 4.749,44 13.027,51 

CONPARQ 3.694,20 1.620,20 5.314,40 

FUNDAC 358,96 300,49 659,45 

Total 822.138,51 348.172,15 1.170.311,26 
Fonte: UG-RPPS/Ofício/nº 208/2015. 

 

3.13. Data da realização do último cálculo atuarial, nome do atuário, seguido do número 

de seu registro como Membro do Instituto Brasileiro de Atuária - MIBA 

Segundo o Ofício Previcon UG-RPPS nº 208/2015, de 24 de março de 2015, o processo de 

cálculo atuarial não foi realizado em 2014, visto que mudanças previstas para o Demonstrativo de 

Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA), instrumento anual que orienta a avaliação atuarial, 

ainda não foi divulgado pelo Ministério da Previdência Social. Dessa forma, permanece o 

relatório de cálculo atuarial elaborado pelo Banco do Brasil, realizado em janeiro de 2014, tendo 

como signatário o atuário Antônio Mário Rattes de Oliveira – Membro do Instituto Brasileiro de 

Atuária – MIBA Nº 1.162, que demonstra déficit para o Plano Financeiro, enquanto no Plano 

Previdenciário apresenta-se superavitário, sendo que as insuficiências financeiras do Plano 

Financeiro são previstas para o longo prazo e serão suportadas pelo ente federativo. 

O artigo 1º da Lei federal nº 9.717/1998 e o artigo 2º da Portaria nº 43/2008, do Ministério da 

Previdência Social, determinam avaliação atuarial em cada exercício financeiro, no intento de 

organizar e revisar o plano de custeio e benefícios. Essa avaliação atuarial é importante para a 
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manutenção da saúde financeira do regime de previdência, ao longo do tempo, preservando seu 

patrimônio.  

 

3.14. Informação quanto ao atendimento aos arts. 8.º, 10 e 11 da Portaria MPS n. 402/2008 

Segundo Portaria do MPS nº 402/2008: 

“Art. 8º Ao RPPS deverá ser garantido o equilíbrio financeiro e atuarial em 

conformidade com a avaliação atuarial inicial e as reavaliações realizadas em 

cada exercício financeiro para a organização e revisão do plano de custeio e de 

benefícios. 

(...) 

Art. 10. É vedada a existência de mais de um RPPS para os servidores titulares 

de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em 

cada ente federativo. 

§ 1º Entende-se por unidade gestora a entidade ou órgão integrante da 

estrutura da Administração Pública de cada ente federativo, que tenha por 

finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, 

incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a 

concessão, o pagamento e a  manutenção dos benefícios. 

§ 2º A unidade gestora única deverá gerenciar, direta ou indiretamente, a 

concessão, o pagamento e a manutenção, no mínimo, dos benefícios de 

aposentadoria e pensão concedidos a partir da publicação da Emenda 

Constitucional nº 41, de 2003, de todos os poderes, órgãos e entidades do ente 

federativo. 
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§ 3º A unidade gestora única contará com colegiado ou instância de decisão, no 

qual será garantida a representação dos segurados. 

Art. 11. É facultada aos entes federativos a constituição de fundos integrados de 

bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária.” 

Quanto aos artigos em questão: 

 Não foi realizada reavaliação atuarial (art. 8º); 

 Existe apenas um regime próprio de previdência social dos servidores públicos, bem como, 

apenas uma Unidade Gestora do respectivo regime próprio (art. 10); 

 Não houve constituição de Fundo integrado de bens, direitos e ativos (art. 11); 

Ainda com relação à portaria MPS nº 402/2008, relevante destacar os itens abaixo: 

“Art. 14. É vedada a utilização de recursos previdenciários para custear ações 

de assistência social, de saúde, de assistência financeira de qualquer espécie e 

para concessão de verbas indenizatórias, ainda que decorrentes de acidente em 

serviço. 

§ 1º Desde 1º de julho de 1999, os RPPS já existentes que tivessem, dentre as 

suas atribuições, a prestação de serviços de assistência médica, em caso de não 

extinção destes serviços, devem contabilizar as contribuições para previdência 

social e para assistência médica em separado, sendo vedada a transferência de 

recursos entre estas contas. 

§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos contratos de assistência financeira 

entre o RPPS e os segurados firmados até o dia 27 de novembro de 1998, sendo 

vedada sua renovação. 
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(...) 

 Art. 24. É vedado o pagamento de benefícios previdenciários mediante 

convênio, consórcio ou outra forma de associação entre Estados, entre Estados 

e Municípios e entre Municípios, desde 27 de novembro de 1998.  

 § 1º Os convênios, consórcios ou outra forma de associação, existentes em 27 

de novembro de 1998, devem garantir integralmente o pagamento dos 

benefícios já concedidos, daqueles cujos requisitos necessários a sua concessão 

foram implementados até aquela data, bem como os deles decorrentes.  

§ 2º O RPPS deve assumir integralmente os benefícios cujos requisitos 

necessários a sua concessão tenham sido implementados após 27 de novembro 

de 1998.” 

Quanto aos artigos em questão: 

 Não houve utilização de recursos para fins de assistência médica e financeira de qualquer 

espécie (art. 14); 

 Não existem convênios, consórcios ou outra forma de associação para concessão de 

benefícios previdenciários entre Estados, entre Estados e o Município de Contagem e entre 

o Município de Contagem com outros Municípios (art. 24). 

 

3.15. Indicação do percentual contributivo dos servidores ativos, inativos e pensionistas do 

Município, da parte patronal e da contribuição adicional 

O percentual contributivo dos servidores ativos, inativos, pensionistas do Município bem como da 

parte patronal e encontram-se demonstrados no Quadro VI. 
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Quadro VI – Alíquota de Contribuições 

 

Legislação Contribuição Mês - 2014 
Fundos  

Financeiro  Previdenciário 

LC 141/2013 
Patronal 

Janeiro a Maio 
11,00% 24,14% 

Servidor 11,00% 11,00% 

Decreto 82/2013 
Patronal 

Junho 
18,00% 24,14% 

Servidor 11,00% 11,00% 

LC 171/2014 
Patronal 

Julho a Dezembro 
22,00% 14,65% 

Servidor 11,00% 11,00% 
Fonte: Lei Complementar nº 141/2013, Decreto nº 082/2013 e Lei Complementar nº 171/2014. 

 

3.16. Informação do valor do déficit do instituto ou fundo gestor de regime próprio de 

previdência social, explicitando a forma de amortização, se for o caso 

No Município de Contagem foi instituído em 2009, através da Lei Complementar nº 62, a 

segregação de massa de segurados do Fundo de Previdência dos Servidores – PreviCon, em que 

ficou estabelecido a separação dos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social 

- RPPS em grupos distintos, que integram o Fundo Financeiro e o Fundo Previdenciário. 

O Fundo Financeiro destina-se ao pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados que 

tenham ingressado no serviço público do Município de Contagem, aos que já recebam benefícios 

previdenciários do Município de Contagem, até 28 de fevereiro de 2009, e aos seus respectivos 

dependentes. Já o Fundo Previdenciário é composto dos servidores detentores de cargos de 

provimento efetivo admitidos a partir de 1º(primeiro) de março de 2009. 

Na avaliação atuarial do exercício de 2013, realizada pelo Sr. Antônio Mário Rattes de Oliveira – 

MIBA nº 1.162, o Fundo Previdenciário revelou a existência de superávit atuarial, evidenciando a 

suficiência de custeio atual em relação às obrigações previdenciárias assumidas pelo referido 

fundo. 

Mas com relação ao Fundo Financeiro o parecer atuarial do Sr. Antônio M. R. Oliveira declara a 

existência de um déficit atuarial, evidenciando a insuficiência do custeio atual em relação às 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 16 

obrigações previdenciárias assumidas pelo referido fundo, registrando-se uma insuficiência 

atuarial de R$ 7.776.198.339,55. Ressalta-se que esse déficit refere-se a um período de 75 anos. 

A situação deficitária relatada significa que o ativo do plano utilizado para a garantia dos 

benefícios é menor do que as obrigações do plano de benefícios (passivo atuarial), ou seja, o 

passivo atuarial supera o ativo do plano de benefícios do PREVICON. 

Sendo assim, para um plano de benefícios se encontrar perfeitamente equilibrado sobre o aspecto 

atuarial, se faz necessário que o seu ativo seja igual ao seu passivo atuarial. Serão necessários 

aportes financeiros do Tesouro ao Fundo de Previdência recorrentes e crescentes em valor. 

A manutenção do equilíbrio do Fundo Previdenciário requer constante e contínuo monitoramento 

das obrigações do Poder Executivo e o PreviCon. 

 

3.17. Informação acerca dos valores de repasse recebidos da Prefeitura, da Câmara e de 

outras entidades da Administração Indireta, de forma individualizada 

Os repasses recebidos pelo Fundo Previdenciário, originários da Administração Direta e Indireta e 

da Câmara Municipal estão demonstradas no Quadro VII.  

 

 

 

Quadro VII – Contribuições Previdenciárias – 2014 
Entidade Patronal Servidor Total 

FUNEC 3.131.552,96 1.703.545,87 4.835.098,83 

Câmara 498.282,81 281.073,68 779.356,49 

Prefeitura 40.658.482,16 22.265.013,42 62.923.495,58 

FAMUC 22.216.579,96 11.877.610,67 34.094.190,63 

TRANSCON 529.197,16 290.019,62 819.216,78 

CONPARQ 28.950,64 15.822,67 44.773,31 

Fundo Municipal de Saúde (FMS) 3.879.096,63 2.286.945,87 6.166.042,50 

PREVICON 94.270,77 1.436.135,59 1.530.406,36 

FUNDAC 9.070,13 5.052,27 14.122,40 

Total 71.045.483,22 40.161.219,66 111.206.702,88 
Fonte: UB-RPPS/OFÍCIO/Nº 208/2015. 
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3.18. Comprovação da observância aos dispostos nas Resoluções CMN n. 3.790 de 24 de 

setembro de 2009 e CMN n. 3.992 de 25 de novembro de 2010 do Banco Central do 

Brasil, sobre as aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social  

Em atendimento ao disposto nas resoluções do Banco Central, os recursos do Fundo estão 

aplicados nas instituições financeiras oficiais conforme demonstrado no Quadro VIII. 

Quadro VIII – Demonstrativo de Aplicações - 2014 

Aplicações Valor em 31/12/2014 

Renda Fixa - FI 100% TN (Art. 7º, inciso I, b) 45.755.773,10 

Renda Fixa - FI Renda Fixa (Art. 7º, inciso IV) 18.511.309,07 

Renda Variável - FI Ações Rerenciados (Art. 8º, inciso I) 1.757.776,50 

Renda Variável - FI Ações (Art. 8º, inciso III) 7.294.610,86 

Disponibilidades Financeiras 2.180.500,61 

Saldo Final Banco Conta Aplicações 75.499.970,14 

Fonte: Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (Ministério da Previdência Social) – 2014. 

 

3.19. Informação do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados 

vinculados ao RPPS, relativo ao exercício anterior, nos termos do artigo da portaria 

402/2008, explicitando o percentual definido em lei para a taxa de administração, se for o 

caso, e o montante das despesas realizadas no exercício destinado à referida taxa  

O total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS no exercício 

anterior (2013) alcançaram a soma de R$ 516.094.956,31, a Lei Complementar 005, de 12 de 

Julho de 2005, estipulou a taxa de administração em 2% do valor total da remuneração e 

subsídios, no exercício financeiro anterior, dos servidores ativos vinculados ao Regime Próprio, 

conforme seu § 3º do artigo 13.  
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O percentual de 2% do valor acima corresponde a R$ 10.321.899,13, sendo montante das 

despesas realizadas no exercício destinado a referida taxa de administração em 2014 foi de R$ 

1.525.264,89 e se encontra dentro do limite estabelecido, conforme demonstrado no Quadro IX. 

Quadro IX – Taxa de Administração 
Remunerações, Proventos e Pensões - Exercício Anterior (2013) 516.094.956,31 

Limite Percentual Legal (2%) 10.321.899,13 

Valor Gasto no Exercício de 2014 1.525.264,89 

Percentual Gasto 0,30 % 

Fonte: UB-RPPS/OFÍCIO/Nº 208/2015. 

  

3.20. Cumprimento, da parte dos representantes dos órgãos ou entidades do município, 

dos prazos de encaminhamento de informações, por meio do Sistema Informatizado de 

Contas dos Municípios (SICOM), nos termos do parágrafo único do art. 4º e do caput do 

art. 5º, ambos da Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011, do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais 

Com base no parágrafo único de artigo 4º e do caput do artigo 5º, ambos da Instrução Normativa 

nº 10 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, de 14 de dezembro de 2011, procedeu-se 

a análise do cumprimento dos prazos de encaminhamento das informações para prestação de 

contas, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM), por parte dos 

órgãos e entidades do Município de Contagem. A referida Instrução Normativa estabelece o prazo 

para envio da remessa de Acompanhamento Mensal em até 40 dias do encerramento do mês. 

A análise baseou-se nos recibos de confirmação de entrega, referente às remessas dos módulos de 

Acompanhamento Mensal, enviados pelo assim que são validados os dados das respectivas 

remessas de prestação de contas. 

Considerando-se os prazos legalmente previstos, assim como das prorrogações de prazos 

estabelecidas pelos Comunicados TCEMG nº 14/2014 e 07/2015, conclui-se que o Fundo de 
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Previdência Própria dos Servidores do Município de Contagem atendeu à tempestividade no envio 

das remessas de Acompanhamento Mensal ao longo do exercício de 2014.  

Apesar da adimplência do Previcon em relação a Prestação de Contas do exercício de 2014, com 

marco final para envio em 31 de março de 2015, segundo IN-TCE/MG 03/2014, houve 

substituição das remessas, conforme ocorrência CRJ-TCE/MG nº 249.472 de 10 de abril de 2015, 

constando atualmente o status da situação do envio como válido e atual para as remessas de 

Acompanhamento Mensal do Fundo.    

Em relação à adaptação do município à metodologia de prestação de contas do SICOM, 

considerando-se as modificações de leiautes do módulo de Acompanhamento Mensal ao longo do 

exercício de 2014, a Controladoria-Geral do Município realizou trabalho de auditoria com vistas à 

melhoria dos processos e procedimentos internos para adequação as necessidades do SICOM.   

O resultado foi apresentado através do Relatório de Auditoria nº 1021.0111.14, em 27 de junho de 

2014, devidamente encaminhado aos gestores municipais, através de diagnóstico acerca do 

processo de gestão da prestação de contas, demonstrando as dificuldades a serem enfrentadas para 

a adaptação do município ao Sistema Informatizado de Contas dos Municípios – SICOM/TCE-

MG. 
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4. PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS ANUAIS 

Examinamos as contas do titular do Fundo de Previdência Própria dos Servidores do Município de 

Contagem - Previcon, referentes ao exercício de 2014, considerando as diretrizes dos instrumentos 

de planejamento municipal, representadas pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual, nos termos da Instrução Normativa nº 09/2008, do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

Nossa responsabilidade é a de expressar manifestação sobre a regularidade das contas do 

administrador público, relativa aos seus atos de gestão e à execução orçamentária, financeira e 

patrimonial da Prefeitura.  

Nossos exames foram conduzidos de acordo com normas de auditoria aplicáveis à Administração 

Pública e compreenderam: 

1. O planejamento dos trabalhos, considerando os padrões normativo, gerencial, operacional 

e informacional, os controles internos e os registros contábeis; 

2. A constatação, com base na aplicação das técnicas e testes de auditoria, das evidências e 

dos registros que suportam os valores e as informações divulgadas sobre a execução 

orçamentária da receita e sobre a execução orçamentária e física da despesa. 

As considerações desta Controladoria estão consubstanciadas ao longo deste relatório, não 

comprometendo no todo e em aspectos relevantes, o cumprimento da Lei Orçamentária Anual e 

demais instrumentos legais. Embora para a referência do exercício de 2014 o Previcon não 

realizou a avaliação atuarial, por isso o Fundo se encontra em desacordo com a legislação, que 

obriga a realização do cálculo atuarial a cada exercício.  

Outro ponto relevante, que merece destaque, é o aporte realizado pelo Tesouro Municipal ao 

Fundo de Previdência. O aporte se fez necessário durante o ano para manter o equilíbrio 
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financeiro do Plano Financeiro (FinPrevi) do Fundo, que demonstra déficit, ao contrário do 

superavitário Plano Previdênciário (ConPrevi). 

Nossas conclusões, tendo como parâmetro as análises procedidas a partir das demandas contidas 

na Instrução Normativa TCEMG nº 03/2014, apontam a regularidade das contas do ano-exercício 

de 2014, ressalvadas as divergências entre os dados encaminhadas ao SICOM e os valores 

contidos no sistema de gestão pública utilizado pelo Município de Contagem, levando-se em 

consideração as dificuldades de adaptação à nova metodologia de prestação de contas, assim 

como da necessidade de aprimoramento do sistema de controle interno nos termos das 

informações prestadas neste Relatório de Controle Interno. 

 

 

Contagem, 12 de maio de 2015. 
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