
Estado de qoiLs
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 

Auditoria de FbadIzacdo

RESOLUGAO ADMINISTRATIVA RA N° ie 0 0 6 9 / g f
Aprova o Manual de Avaliacrio das Contas
Mensais de Gatti° alusivas ao RPPS.

0 TRIBUAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, no use de suas
atribuicaes constitucionais, legais e regimentals,

Considerando a necessidade de manuallzacto da correta verificaggio das caritas
mensais de gestão alusivas ao RPPS;

Considerando que a Primeira Auditoria de Avaliactio das Contas Mensais de Gest5o,
por meio dos presentes autos (processo n o 04023/09), apresenta Proposta de Manual pars tal
mister,

Considerando que o Quadro de Implicaches constante da proposta de manual
apresentada foi aprovado pelo Grupo Titanic° desta Casa;

Considerando, por fim, que no entendirnento desta RELATORIA a Proposta
apresentada atende as necessidades desta Casa,

RESOLVE

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros integrantes de seu
Colegiado, APROVAR o Manual de Avaliagao das Contas Mensais de Gestao alusivas ao
RPPS, que passe a integrar a presente ato resolutivo.

Esta Resolugao antra ern vigor na data de sua aprovaccio, revogadas as disposiclies em
contrario.

A Superintendancia de Secretaria pars os fins.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania, ace

residente.

Relatora.

)e,:Rnselheiro.

, Conselhe

onselheiro.

5 OUT 2009

r.
, Conselheiro.

, Conseiheir .

, Procurador Geral de ContasFui presente:

Rua 68 no 727, Centro. Fone: 3216.6000. Fax: 3223.9011 CEP: 74.055-100 -
www.tem.go.gov.br
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0

INTRODucA 0

0 TCM/GO no cumprimento de sua miss& constitucional vem ha muito sentindo

necessidade de criar manuais de analise das contas ptiblicas para agilizar e uniformizar sua tarefa e,

ate mesmo, orientar e treinar seus servidores.

0 manual de analise das contas dos RPPS ora apresentado se propik a dar o primeiro

passo nesse sentido. E o resultado do presente entendimento do TCM/GO acerca das normas legais

em vigor, das informac5es constantes do seu banco de dados e dos relatOrios disponiveis na

intranet/TCM/GO.

Importante ressaltar que este manual ndo é imutcivel, pois o aprofundamento da analise

legal pode, em algum momento, indicar outros entendimentos.

Cecilia/AC.
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1. VERIFICACOES PRELIMINARES: 
1.1. CONFERENCIA INICIAL DA DOCUMENTACAO 

que Verificar?
Se a documentacAo entregue é da entidade prestadora de contas.

Onde Verificar?
Na prestacAo de contas de contas protocolada.

Como Verificar? 
Folhear a prestacAo de contas e aferir se os documentos anexados referem-se A entidade

prestadora de contas apontada na capa do processo.

Que Fazer? 
Se for encontrada divergencia, inserir a informacão, de forma detalhada, no relatOrio preliminar

e no certificado de auditoria, se for o caso.

1.2. CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO DA UNIDADE GESTORA: 
que Verificar? 

Se os dados do gestor, contador e controlador interno foram informados eletronicamente, e se

conferem corn os dados constantes na prestacAo de contas protocolada.

Onde Verificar? 
No site do Tribunal (www.tcm.go.gov.br).

Como Verificar?
No site do Tribunal (www.tcm.go.gov.br), icon "Portal", e depois de efetuar login, clicar no

boa° "Pesquisa Cadastro de Autoridades", selecionar os criterios de pesquisa e clicar no boa°

"Pesquisar".

Que Fazer?
Se os dados do gestor, do contador ou do controlador intern° informados eletronicamente

forem diferentes dos apontados na prestacAo de contas protocolada, inserir a divergéncia, de forma

detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

1.3. CONFERENCIA DA REMESSA DAS INFORMACOES ELETRONICAS: 
que Verificar? 
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Se os dados contabeis e de pessoal relativos ao mes em analise e dos antecessores, do mesmo

exercicio, foram entregues eletronicamente em tempo habil.

Onde Verificar?
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais (dados contabeis).

No SCGP (dados de pessoal).

Como Verificar?
Dados Contabeis - No SICOM, menu "Sistema", sub-menu "Verifica Remessas", digita-se o

nome do municipio e o exercicio financeiro da prestacAo de contas e depois clica-se no boa°

"Pesquisar".

Quando o sistema buscar as informacOes, verificar se nAo ocorreu quebra de seqiiancia na

remessa dos dados, ou seja, se os dados do segundo mes sac, posteriores aos do primeiro e se os do

terceiro mes sax, posteriores aos doffs primeiros, e assim por diante..

Dados de Pessoal — No SCGP, menu "RelatOrios", sub-menu "VerificacAo de Remessas".

> Nota: Na pesquisa dos dados de pessoal, devem aparecer todos os meses do exercicio

financeiro.

O Que Fazer? 
Inserir a informacAo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

1.4. CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS QUE COMPCIEM A PRESTACAO DE CONTAS: 
O que Verificar?
Se os documentos que instruem a presto* de contas protocolada estAo de acordo com as

exigéncias deste Tribunal, sendo que para as contas de 2007 aplica-se a RN n° 011/06, para as contas

de 2008 aplica-se a RN n° 008/07, e para as conta de 2009 em diante aplica-se a RN 07/08

Onde Verificar? 
Na presto*, de contas protocolada.

Como Verificar?
Folhear a presto*, de contas protocolada e aferir se os documentos ali anexados são os

exigidos pelas resolucties deste Tribunal, fazendo check-list dos itens checados, nos termos do anexo

do relatOrio ou do certificado de auditoria, fazendo constar nesse anexo is paginas em que tais
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documentos podem ser encontrados na prestacão de contas.

Que Fazer? 
Se for constatada a ausencia de algum documento, ou endo a remessa de forma incompleta ou

ilegivel, relatar a ocorrencia, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria,

se for o caso.

1.5. CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO ESPECIFICA DO RPPS 
cue Verificar? 

Demonstrativo de Resultado da Avaliacab Atuarial — DRAA, correspondente a avaliacao

atuarial realizada ao final do exercicio financeiro anterior (Portaria MPAS n o. 4.992, de 5 de fevereiro

de 1999 e alteracties posteriores);

Demonstrativos Bimestrais das Receitas e Despesas Previdenciarias do Regime Pr6prio (Lei

Complementar Federal n°. 101, de 4 de maio de 2000, artigos 50, inciso IV, e 53, inciso II; Portaria

MPAS n°. 4.992/99 e alteracOes posteriores);

Avaliacdo da situacão financeira e atuarial do regime pr6prio de previdencia dos servidores

pilblicos contida no anexo das metas fiscais da LDO do exercicio a que se refere a Prestacao de Contas

(Lei Complementar Federal n° 101/00, artigo 4°, § 2. °, inciso IV, alinea a);

Demonstrativos bimestrais da conformidade das aplicacties de recursos previdenciarios em

moeda corrente, com as normas expedidas pelo Conselho Monetario Nacional, conforme modelo

Anexo I (Portaria MPAS n°. 4.992/99 e alteraciles posteriores);

â Extratos bancarios mensais, devidamente conciliados, das contas correntes e de investimento

onde sao mantidos recursos financeiros do regime prOprio de previdencia;

COpia da avaliacao atuarial realizada quando do encerramento do exercicio financeiro

(Portaria MPAS n°. 4.992/99 e alteraciies posteriores);

Demonstrativo do valor total da remuneracao, proventos e pensOes dos segurados vinculados

ao regime pr6prio de previdencia social, relativamente ao exercicio financeiro anterior ao que se refere

a Prestacao de Contas;
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Demonstrativo que a taxa de administracAo esti dentro do limite de ate 2% do valor total da

remuneracão dos servidores ativos e inativos relativamente ao exercicio anterior;

LegislacAo que instituiu e regulamentou o RPPS no municipio, bem como alterap3es

ulteriores, enviada por meio magnetic°, dando inteira ciencia das normal especfficas estabelecidas, em

particular quanto aos criterios e formas de concessAo dos beneficios; a avaliacAo do padrAo das

aliquotas de contribuicäo do servidor vinculado ao regime assim como da parte patronal; a

consignacão do limite fixado para a realizacao das despesas administrativas (Portaria MPS n°

1.317/003, é de 2,0%)

Certificado de Regularidade Previdenciaria (CRP);

Registro contabil individualizado das contribuicOes dos servidores e dos entes;

Termos de acordo de pagamento das contribuiceies previdencidrias em atraso, apuradas e

confessadas, acompanhados de demonstrativo que discrimine, por competencia, os valores originirios,

as atualizacties, os juros e o valor total consolidado, se houver;

> Certiao contendo os nomes dos dirigentes e membros dos Conselhos de AdministracAo e

Fiscal, dos responsaveis pela tesouraria, almoxarifado e patrimemio, quando houver, bem como os

respectivos periodos de gestAo, afastamentos e substituicOes;

COpia do ato de fixacAo de remuneracAo e demonstrativos dos pagamentos efetuados aos

dirigentes da Entidade e aos membros dos Conselhos se houver;

Notas explicativas as demonstracoes financeiras

Atas das reunieSes ou respectivo(s) extrato(s) do(s) Orgão(s) deliberativo(s) competente(s)

que tenha(m) aprovado as demonstracdes financeiras, se houver;

Certidao expedida pelo Instituto Brasileiro de Atuiria - IBA, comprovando a habilitacão do

profissional ou da empresa de atuiria;

COpia do parecer do Conselho Fiscal, se houver;

Relava° das incorporacOes e desincorporacOes de bens mOveis e imOveis, especificando

forma e razAo;

C6pia das publicaceies do demonstrativo financeiro e orcamentirio e da receita e despesa

previdenciiria e acumulada no exercicio; (Lei 9.717/98 c/c Portaria MPS 4.992/99).
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> Ata de eleicao dos dirigentes do RPPS, bem como dos membros do Conselho de

Administracão e Conselho Fiscal, corn as devidas representaceies;

> RelatOrio das aposentadorias e pensties, assim como outros beneficios pagos pelo RPPS,

indicando no caso das aposentadorias e pensaes as resolucaes do tribunal que apreciaram os atos

concessOrios.

Nota: Os demonstrativos relacionados nos incisos I a III devem ser elaborados de acordo corn

os modelos disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Ministdrio da Previdéncia

Social, conforme o caso.

Onde Verificar?

No Processo e/ou na INTRANET/TCM

Como Verificar? 

Folheando processo e/ou acessando INTRANET/TCM.

0 Que Fazer? 

Inserir a informaca'o, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

C:\Documents and Settings\IBAMAR AMeus documentos\manuais\manual RPPS v6 09032009 apos protocolada.doc	 11

Rua 68 no 727- CENTRO - FONE 3216-6160-FAX 3223.9011-CEP 74055-100-GOIANIA

Cecilia/AC.	 www.tcm.go.gov.br



Estado de Golds
Tribunal de Contas dos Municipios
Primeira Auditoria de Avaliacao das Contas mensais de Gestao

0 00 69 /09

As prestacties de contas dos regimes previdencidrios prOprios municipais encaminhados

pelos respectivos Orgaos ou entidades gestoras, deveräo ser acompanhadas dos seguintes Anexos:

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCACAO DOS RECURSOS
EM MOEDA CORRENTE DO RPPS, POR SEGMENTO DE APLICACAO.

Segmento de
Aplicagao

Tipo de
Investimento

Limite estabelecido pelo C.M.N.
Valor Aplicado (R$)

Percentual
AplicadoBase Legal Percentual

Segmento de aplicagäo: Classificar os tipos de investimento das disponibilidades em moeda corrente

(oriundas das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo RPPS) de acordo com

seu segmento em: renda fixa e renda variavel.

Tipo de investimento: Relacionar os tipos de investimento realizados. São exemplos de tipos de

investimento: titulos de emissäo do tesouro nacional; cotas de fundo de investimento previdenciario; cotas de

investimento em renda fixa; depOsitos em poupanca; cotas de fundos de investimento em awes etc.

Limite estabelecido pelo Conselho Monetirio Nacional (C.M.N.) - Base legal: Citar a base legal do

limite de cada tipo de investimento realizado pelo regime prOprio, conforme ResolucAo do Conselho Monetario

Nacional n° 3.244/004, de 28.10.2004.

Limite estabelecido pelo Conselho Monetirio Nacional (C.M.N.) - Percentual: registrar o limite legal

para cada tipo de investimento, conforme Resolucäo do Conselho Monethrio Nacional no 3.244/004, de

28.10.2004.
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Valor aplicado (R$): Registrar, em Reais, o montante de recursos previdenciArios aplicados em cada tipo de

investimento.

Percentual aplicado: Registrar o valor porcentual correspondente a cada tipo de investimento em relacao ao

total das disponibilidades em moeda corrente.

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS EXERCICIO DE 	

MUNICIPIO DE 	
0RGAO/ENTIDADE: 	

Aliquotas de contribuicdo, previstas na lei municipal no 	de	 /	 /

Servidores Ativos:

Inativos e Pensionistas:

OrgAo ou Entidade (contribuicdo "normal"): 	

Org.() ou Entidade (contribuicdo adicional/compromisso especial): 	

Data de repasse das contribuiceies a Unidade Gestora do RPPS (previsäo legal): 	

ANEXO II-A

CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CALCULI)
RETIDA

(descontado

em folha)2

CONTABILIZADA

(valor efetivamente

retido).

BENEFICIOS

PAGOS

DIRETAMENTE3

RECOLHIDA

(repassado a

unidade

gestora)4

DATA5

COMPETENCIA
VALOR

(folha) I

Janeiro

Fevereiro

Marco

Abril

Maio
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BASE DE CALCUL()
RETIDA

(descontado

em folha)2

CONTABILIZADA

(valor efetivamente

retido).

BENEFICIOS

PAGOS

DIRETAMENTE3

RECOLHIDA

(repassado a

unidade

gestore

DATA5

COMPETÈNCIA
VALOR

(folha) I

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

13° Salirio

TOTAL

ANEXO II-B
CONTRIBUICAO NORMAL DO ORGAO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CALCULI) CONTRIBUICAO NORMAL

COMPETENCIA
VALOR

(folha) '
DEVIDA CONTABILIZADA

BENEFICIOS

PAGOS

DIRETAMENTE3

RECOLHIDA

(repassado a

unidade

gestore

DATA5

Janeiro

Fevereiro

Marco

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro
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BASE DE CALCULO CONTRIBUICAO NORMAL

COMPETtNCIA
VALOR

,
(folha) -

DEVIDA CONTABILIZADA

BENEFICIOS

PAGOS

DIRETAMENTE3

RECOLHIDA

(repassado a

unidade

gestora)4

DATA5

Novembro

Dezembro

13.° Salario

TOTAL

ANEXO II-C
CONTRIBUICAO DO ORGAO/ENTIDADE — COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CALCULO CONTRIBUICAO ADICIONAL/ESPECIAL6

COMPETENCIA
VALOR

(folha) -
DEVIDA CONTABILIZADA

BENEFICIOS

PAGOS

DIRETAMENTE 3

RECOLHIDA

(repassado a

unidade

£estora)4

DATA5

Janeiro

Fevereiro

Marco

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

13° Saldrio

TOTAL
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NUMERO DE

ORDEM DA

PARCELA

SALDO DA DIVIDA

(RS)
DATA 5 VALOR DA PARCELA

Estado de Goi6s	 0 0 0 6 9/ 0 9Tribunal de Contas dos Municipios
Primeira Auditoria de Avaliagao das Contas mensais de Gestao

NOTA: Corripromisso especial para suprir a existéncia de deficit, tempo de servico passado ou demais

finalidades nab incluidas na contribuicao normal, e a sua base de incidencia.

ANEXO H-D
PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - DEMONSTRATIVO DE

RECOLHIMENTO (RPPS)

Informaebes Gerais Sobre o Parcelamento7

Termo de Parcelamento n 	 , de	 / /

Origem da divida:

ContribuicOes do ente 8 :	 R$ 	
ContribuicOes dos segurados9 '	 R$ 	

Acrescimos legais l °:	 R$ 	

Total confessado:	 R$ 	

Niunero total de parcelas:

Data de vencimento de cada parcela: 	

indice de atualizacão legal": 	

Discriminagäo dos Pagamentos
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VALOR'2 DATA5

TOTAL

Estado de Goiâs
Tribunal de Contas dos Municipios 000 69 /09
Primeira Auditoria de Avalia ao das Contas mensais de Gestao

NUMERO DE

ORDEM DA

PARCELA

DATA 5 VALOR DA PARCELA
SALDO DA DIVIDA

(RS)

ANEXO II-E
COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

Autoridade Competente

Responsavel pela elaboracAo

NOTA:
Valor das contribuicOes que o Orgao ou Entidade ("empregador") necessite fazer para cobrir eventuais

insuficiencias financeiras do respectivo regime prOprio, decorrentes do pagamento de beneficios

previdenciarios (art. 2°, § 1° da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, corn redacAo dada pela Lei n°

10.887, de 18 de junho de 2004).
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CERTIFICADO DA UNIDADE GESTORA

Certifico para os devidos fins, que esta Unidade Gestora recebeu os repasses referentes as

contribuicOes previdenciarias em conformidade corn as informacaes do Orgão/entidade acima, bem

como efetuou as retencOes devidas pelos servidores ativos e inativos, e respectivos pensionistas, cujos

documentos probantes encontram-se arquivados nesta.

Responsavel pela unidade gestora do RPPS
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Notas (anexos):

1	 Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;

2	 Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao

custeio do RPPS;

3	 Beneficios previdenciArios pagos diretamente pelo Orgao e deduzidos dos repasses

unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os

beneficios pagos diretamente pelo ente e seus respectivos valores.

4	 Valor repassado a unidade gestora do RPPS;

5	 Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) a unidade gestora do RPPS;

informar todas as datas, caso o repasse nao tenha sido efetuado em parcela Unica;

6	 Compromisso especial para suprir a existencia de deficit, tempo de servico passado ou

demais finalidades nao incluidas na contribuicao normal, e a sua base de incidencia.

7	 Caso haja dois ou mais parcelamentos nao consolidados, deve-se elaborar um

demonstrativo para cada parcelamento.

8	 Contribuiceies legalmente instituidas, devidas pelo Ente Federativo e nao repassada a
unidade gestora ate o seu vencimento;

9	 ContribuicOes dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e nao repassada a
unidade gestora ate o seu vencimento;

10	 Valor de multas, juros e outros acrdscimos previstos em lei;

11	 Indice de atualizacao legal incidente sobre o valor de cada prestacao mensal, por

ocasiao do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

12	 Valor das contribuicOes que o Orgao ou Entidade ("empregador") necessite fazer para

cobrir eventuais insuficiencias financeiras do respectivo regime pr6prio, decorrentes do pagamento de

beneficios previdenciarios (art. 2°, § 1° da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, corn redacao dada

pela Lei n° 10.887, de 18 de junho de 2004).
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1.6. PESQUISA DE PROCESSOS IMPEDITIVOS DE ANALISE CONCLUSIVA DAS
CONTAS: 

true Verificar? 
A existéncia de processos, nâo arquivados, que versem sobre auditagem, denimcia, fechamento

de caixa, inspecOes, representacties, tomada de contas, vistoria, contratos de qualquer natureza,

admisseies, aposentadorias e pensOes, relativos ao exercicio financeiro avaliado.

Caso haja algum feito que se enquadre nas especies acima citadas e ji tenha sido apreciado em

fase terminativa pelo Pleno deste Tribunal, verificar a existência do respectivo recurso ordinario.

Nota: Nos termos do artigo 42 da Lei OrgAnica do TCM-GO, os recursos de revisao não

possuem caster suspensivo, nAo sendo motivo ensejador de sobrestamento das contas, caso ainda

estejam pendentes de apreciacao pelo Pleno.

Onde Verificar? 
No Sistema de Tramitacao.

Como Verificar?
No Sistema de Tramitacdo, menu "RelatOrio", sub-menu "Posicdo de Processos".

Que Fazer?
Caso a pesquisa seja positiva tanto para os processos origindrios quanto para os recursos

ordinarios respectivos, e se esses processos ainda não estiverem arquivados, sugerir o sobrestamento

da prestacao de contas.

Notas:
>Nos termos da Decisdo Plenaria n° 006/07, a pesquisa positiva so impede a analise

conclusiva da prestacdo de contas, ou seja, do certificado de auditoria, nao sendo impeditivo para a

elaboracão do relatOrio preliminar.

>0 sobrestamento so se aplica a prestacão de contas de dezembro.

1.7. IDENTIFICACAO DOS GESTORES E OS PERIODOS DA GESTAO: 
QUO Verificar?

Se a prestacdo de contas em analise é do Ultimo ou imico ano de gest:10 da autoridade apontada

como responsavel pelas contas.

Onde Verificar? 
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No site do Tribunal (www.tcm.go.gov.br).

Como Verificar? 
No site do Tribunal (www.tcm.go.gov.br ), icon "Portal", e depois de efetuar login, clicar no

bodo "Pesquisa Cadastro de Autoridades", selecionar os criterios de pesquisa e clicar no botao

"Pesquisar".

O Que Fazer?
Se for constatado que a prestacdo de contas em andlise refere-se ao Ultimo ou ao imico ano da

gestao da autoridade, inserir a informacäo no relaterio e no certificado de auditoria, tornando

obrigatOria a verificacao de descumprimento ou nâo ao artigo 42 da Lei Complementar n° 101/00 (Lei

de Responsabilidade Fiscal).

1.8. CONFERENCIA DOS DADOS DO PROCESSO COM OS DO SICOM: 
O que Verificar?
Se as informacOes constantes no balancete financeiro da prestacão de contas protocolada sao

iguais as enviadas eletronicamente (receita, despesa, consignaclies, saldos, etc.).

Onde Verificar? 
Na prestacäo de contas protocolada e no SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais,

dando prioridade aos dados eletrOnicos, sendo o balancete financeiro fisico meio subsididrio de

pesquisa.

Como Verificar? 
1.8.1. BALANCETE FINANCEIRO 

No SICOM:

Menu "Balancete", sub-menu "Balancete Financeiro", opcAo "Detalhado", seleciona-se o

municipio, o Org -do (RPPS), o mes e o ano, sendo que o mes deve coincidir com o Ultimo do

quadrimestre em andlise. Clicar no boa° "Imprimir" para gerar o relatOrio. Depois de gerado o

relatOrio, imprimir uma via e aferir as seguintes informacOes:

>Se as informacties consignadas em cada codificacao do balancete financeiro eletrOnico,

especialmente nomenclatura e valores, sào iguais as informadas no balancete financeiro constante nos

autos;

>Se os totais gerais de receita e despesa são iguais;
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>Se os saldos financeiros em banco e caixa, do exercicio anterior e os disponiveis para o

exercicio seguinte conferem corn os extratos, livro-caixa e termo de conferencia de caixa acostado aos

autos;

>Se os valores lancados na "Receita Orfamentdria" encontram-se corretos. Verificar no

"Comparativo da Receita" do que se tratam esses recursos.

>Se os beneficiarios apontados na conta "Depoisitos" da "Receita Extra-Orfamentaria"

constam na rnesma conta da "Despesa Extra-Orgamentdria" e se os valores retidos foram repassados

na sua totalidade. Em caso de repasse inferior ao retido, verificar se a pendencia equivale a 1/12 do

retido, poise plausivel que as retenciies promovidas no final do exercicio so sejam repassadas no

inicio do exercicio seguinte. Caso a diferenca seja major, esta configurada apropriacgo indebita,

conduta essa prevista como crime (art. 168 e seguintes do COdigo Penal).

>Se ha valores lancados como "Transferencias". Em caso afirmativo, identificar qual tipo de

transferencia e o Org'ao transferidor. Se a transferencia foi feita por Orgào do municipio, verificar no

balancete financeiro da entidade repassadora se os valores foram contabilizados de forma identica.

>Se a codificacao da Receita e Despesa "Orcamentdria e Extra-Orcamentdria" esti de

acordo corn o Anexo I da RN 011/06 (arquivo EXT "MMAA". txt):

Receita Orgamentiria Despesa Orgamentiria

Tipo de
Lancamen

to

RECEITA CORRENTE
1200.00.00 REC. CONTRIBUICOES

1300.00.00 REC PATRIMONIAL

1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES

1900.00.00 OUTRAS REC. CORRENTES

ADMINISTRACAO	 (observar

inclusive contribuicao patronal dos

servidores do Fundo)

PREVIDENCIA SOCIAL

7000.00.00 REC CORRENTES INTRA

RECEITA CAPITAL
8000.00.00 REC CAPITAL 1NTRA (2007)

Receita extra-Orgamentária Despesa Extra-Orgamentiria

Tipo de

01 — DepOsitos / Consignacties
001 — INSS

002 — RPPS

01 — DepOsitos / ConsignagOes
001 — INSS

002 — RPPS
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Langamen
to

003 — IRRF

004 — ISSQN

XXX — Outros (especificar)

003 — IRRF

004 — ISSQN
XXX — Outros (especificar)

04 — Transfeancias Financeiras 04 — Transfeancias Financeiras

0 Que Fazer? 
Inserir, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria, tudo o que for

apurado em relacão ao balancete financeiro.

Se for constatada divergencia de contabilizacao entre o balancete do RPPS e o do Orgâo

repassador, solicitar esclarecimentos aos gestores dos dois Orgaos.

1.8.2. COMPARATIVO DA RECEITA
Como Verificar?
No SICOM:

Menu "Balancete", sub-menu "Receita", opcäo "Comparativo das Receitas", seleciona-se o

municipio, o Olga() (RPPS), o mes e ano da prestacäo de contas, sendo que o mes deve sempre ser o

Ultimo do periodo da prestacao de contas em analise. Gerar e imprimir o relatOrio e aferir se as

informacOes ali constantes sac) iguais as do Comparativo da Receita constante nos autos.

1.8.3. CONTAS BANCARIAS 
Como Verificar?
Menu "Balancete", sub-menu "Contas Bancarias", seleciona-se o municipio, o Orgäo (RPPS),

o mes e ano do relatOrio, sendo que o mes deve sempre ser o Ultimo do periods) da prestacao de contas

em analise. Gerar e imprimir o relaterio e aferir se as informacOes ali constantes sac) iguais as do

Termo de Conferencia de Caixa constante nos autos.

1.8.4. DESPESAS A PAGAR
Como Verificar? 
Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", °NA° "Despesa a Pagar", seleciona-se o

municipio, o &gab (Poder Legislativo), data inicial e data final (1° de janeiro a 31 de dezembro do ano

em analise). Ao clicar no botão "Imprimir", ha a pergunta se deseja excluir os zerados, devendo ser

indicada a opcäo "Aldo". Depois de gerado o relatOrio, imprimir uma via e aferir se as informacOes ali

constantes sdo iguais as do RelatOrio de Despesa a Pagar constante nos autos.

1.8.5. RESTOS A PAGAR
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Como Verificar? 
Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcAo "Relacdo de Restos a Pagar". Seleciona-se o

nome do municipio, o Orgão (RPPS), mes e ano da pesquisa e clica-se no botAo "Imprimir", que se

desdobra em duas ()Wes. Escolhe-se a oink) "Imprimir Resto a Pagar".

1.8.6. MOVIMENTACAO FINANCEIRA
Como Verificar?
Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcão "Movimentacdo Financeira", seleciona-se o

municipio, o OrgAo (RPPS), data inicial e data final (do primeiro ao Ultimo dia do mes de encerramento

do periodo ern analise). As demais °Wes WA° devem ser preenchidas. Clicar no botAo "Visualizar"

para gerar o relatOrio. Depois de gerado o relatOrio, imprimir uma via e aferir se as informacoes ali

constantes são iguais as lancadas nos extratos bancirios e no livro-caixa.

1.8.7. SALDO ORCAMENTARIO
Como Verificar?
Menu "Balancete", sub-menu "Saldo Orgamenteirio". Seleciona-se o municipio, o OrgAo

(RPPS), data inicial e data final (de 1° de janeiro ao Ultimo dia do mes da prestacão de contas em

analise). As demais opcOes nAo devem ser preenchidas. Clicar no botAo "Pesquisar" para gerar o

relatOrio. Depois de gerado o relatOrio, apertar a tecla "Print Screen" no teclado, abrir urn documento

em branco no editor de texto "Word" ou similar, e entAo clicar no menu "Editor", sub-menu "Colar".

Apps, imprimir uma cOpia e aferir se os valores relativos as suplementaceies e aos creditos especiais do

RPPS estAo de acordo corn os documentos constantes nos autos.

Nota: Nos relatOrios denominados "Despesa a Pagar", "Relaglio de Restos a Pagar" e

"Movimentagão Financeira", deve-se avaliar a viabilidade de impressão de cada um deles, caso

possuam, individualmente, niunero de pdginas superior a cinco.

0 Que Fazer?
Se for constatada divergencia entre os relatOrios, relatar a ocorrencia, de forma detalhada, no

relatOrio preliminar e no certificado de auditoria, se for o caso.

1.9. INCONSISTENCIA DAS INFORMACOES ELETRONICAS: 
Checar se no processamento feito automaticamente pelo sistema foram constatados erros ou

divergencias nas informacCies prestadas.
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1.9.1. CONSULTA DE ERROS: 

0 que Verificar? 
Se ha erro ou inconsistencia nas informacoes prestadas eletronicamente.

Onde Verificar?
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar? 
No SICOM, menu "Balancete", sub-menu "Consulta de Erros".

0 relatOrio so é gerado se for encontrado algum erro.

0 Que Fazer? 
Se a pesquisa for positiva, inserir a informacão, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e

no certificado de auditoria.

1.9.2. OBSERVACOES GERAIS: 
0 que Verificar? 
Se ha alguma especie de anotacdo feita pelos Auditores ou Conselheiros em relacao as contas

em questdo.

Onde Verificar?
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?
No SICOM, menu "Balancete", sub-menu "Observacdes Gerais".

0 relatOrio so é gerado se for encontrado algum erro.

Em caso de resultado positivo, inserir a informacAo no relatOrio e no certificado de auditoria.

0 Que Fazer?
Se houver alguma observacão que possa influenciar de alguma maneira na avaliacAo das

contas, inserir a informacão, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

1.9.3. ORDENS DE PAGAMENTO SEM VINCULO COM RESTOS A PAGAR: 
0 que Verificar?
Se ha alguma ordem de pagamento do exercicio (informada eletronicamente) sem a

correspondencia corn a relacão de restos a pagar.

Onde Verificar? 
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No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar? 
No SICOM, menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcAo "Relay& de Restos a Pagar".

Seleciona-se o nome do municipio, o &go (RPPS), més e ano da pesquisa e clica-se no boa°

"Imprimir", que se desdobra em duas opceies. Escolhe-se a opcAo "OPs Sem Resto a Pagar".

Nota: a pesquisa deve ser feita em todos os meses que abrangem a prestacao de contas. Se a

prestacAo de contas for de dezembro, a verificaca° deve se estender a todos os meses do exercicio.

0 Que Fazer?
Se a pesquisa for positiva, inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e

no certificado de auditoria.

1.9.4. EMPENHOS SEM A RESPECTIVA DOTACAO ORCAMENTARIA: 
0 aue Verificar? 
Se ha algum empenho cuja codificacAo não guarde correspondéncia com a lei orcamentAria

anual.

Onde Verificar?
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?
No SICOM, menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcAo "Pesquisa de Empenhos".

Seleciona-se o nome do municipio, o Orgão (RPPS) e o period°. Clica-se no bat° "Pesquisar". ApOs

a busca das informacoes, clica-se no boa° "Imprimir" que se desdobra em trés opceies. Escolhe-se a

opcao "Empenho", que se desdobra em mais cinco opceies, devendo ser escolhida a opcAo "Sem

Dotagdo Orcamentdria".

Nota: o periodo deve it do primeiro ao Ultimo dia da prestacão de contas. Se a prestacão de

contas for de dezembro, a verificacAo deve se dar do primeiro ao Ultimo dia do exercicio.

0 Que Fazer? 
Se a pesquisa for positiva, inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e

no certificado de auditoria.

1.9.5. OP'S SEM 0 RESPECTIVO EMPENHO: 
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que Verificar?

Se ha alguma ordem de pagamento sem a devida correspondencia corn os empenhos.

Onde Verificar?
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?
No SICOM, menu "Balancete", sub-menu "Despesa", °NA° "Pesquisa de Empenhos".

Seleciona-se o nome do municipio, o Orgâo (RPPS) e o period°. Clica-se no boa° "Pesquisar". ApOs

a busca das informacOes, clica-se no bold() "Imprimir" que se desdobra em tres opOes. Escolhe-se a

°Nä° "Ordem de Pagamento", que se desdobra em mais quatro opcOes, devendo ser escolhida a

opcâo "OP's Sem Empenho — Incompativeis".

Nota: o periodo deve it do primeiro ao Ultimo dia da prestacão de contas. Se a prestaclo de

contas for de dezembro, a verificacdo deve se dar do primeiro ao Ultimo dia do exercicio.

Que Fazer?
Se a pesquisa for positiva, inserir a informacdo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e

no certificado de auditoria.

2. DA RECEITA: 

CONTRIBUICOES DO PODER PUBLICO, CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E

PENSIONISTAS, BENS DIREITOS E ATIVOS PROVENIENTES DO PATRIMONIO PUBLICO (IMM/EIS E

RECURSOS DE PRIVATIZACAO, POR EXEMPLO) RENTABILIDADE DO PATRIMONIO ACUMULADO,

EVENTUAL RESULTADO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA.
2.1. ORCAMENTARIA: 
2.1.1. Da contabilizacäo das contribuicties dos servidores e dos Orgiosientidades 
(patronal): 

que Verificar? 
Se o valor da receita de contribuicdo coincide coin o somatOrio das retenclies repassadas pelos

Org -aos municipais (Executivo, Legislativo, FUNDEF, FMS, RPPS etc.), e o valor da receita corrente

infra coincide corn o somatOrio das obrigaceies patronais devidas ao RPPS repassadas pelos Orgãos

municipais (Executivo, Legislativo, FUNDEF, FMS, RPPS etc.) e, no caso de parcelamento, se houve

a sua contabilizacão.
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No S ICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Comm Verificar?

No SICOM: No menu "Balancete", sub-menu "Balancete Financeiro", oink) "Detalhado",

inserir municipio, Org'do (RPPS), mes e ano, sendo que o mes deve ser o da prestacAo de contas em

analise. Clicar no botão "Imprimir" e emitir uma via do balancete fmanceiro. Repetir a opera*, mas

dessa vez escolhendo cada &go a ser confrontado.

ApOs a emiss'Ao dos relatOrios, verificar se o somatOrio dos valores contabilizados em cada

Orgão coincide corn o contabilizado como recebido pelo RPPS.

Para identificar a origem da receita, os passos no SICOM sAo os seguintes: no menu

"Balancete", sub-menu "Receita", opcAo "Comparativo das Receitas". Seleciona-se o municipio, o

OrgAo (RPPS), o mes e o ano, sendo que o mes deve coincidir com o Ultimo da prestacAo de contas

avaliada.

0 Que Fazer?

Inserir a informacào, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

2.1.1.1. Da leqalidade das contribuicties: 

0 que Verificar?

Se as contribuiciies previdenciArias e a contribuicAo patronal estAo de acordo corn a norma

legal.

Onde Verificar?

LegislacAo Nacional e a que criou e regulamentou o RPPS no municipio e alteracöes ulteriores.

Como Verificar?

Intranet/TCM, se enviado por meio magnetico, ou no balancete autuado.

0 Que Fazer?

Inserir a informacão, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

2.1.2. Contabilizacio e Leqalidade do Parcelamento da Divida Previdenciiria 

0 que Verificar?

Se o parcelamento da Divida Previdencidria obedece as normas do MPS.

Se as parcelas vencidas foram contabilizadas.
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ON/MPS e Termo de Parcelamento das contribuicOes previdenciarias em atraso.

No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar? 

Intrariet/TCM e folheando o balancete autuado, observar se as parcelas vencidas no periodo

foram quitadas.

No SICOM: No menu "Balancete", sub-menu "Balancete Financeiro", opcdo "Detalhado",

inserir municipio, Orgão (RPPS), mes e ano, sendo que o mes deve ser o das contas em analise. Clicar

no bodo "Imprimir" e emitir uma via do balancete financeiro. Confrontar os valores das prestacOes

vencidas.

0 Que Fazer? 

Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria, e

se necessario solicitar esclarecimentos acerca da divergéncia entre o valor acordado e o pago no

periodo.

2.2. EXTRA-ORCAMENTARIA

0 que Verificar?

Se ha valores contabilizados na receita extra-orcamentaria e a que se referem.

Onde Verificar?

No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?

2.2.1. DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA

No SICOM: No menu "Balancete", sub-menu "Balancete Financeiro", °Nä° "Detalhado",

inserir municipio, &go (RPPS), més e ano, sendo que o més deve ser das contas em analise. Clicar no

bora° "Imprimir" e emitir uma via do balancete financeiro.

ApOs a emissab do relatOrio, verificar a existencia de valor contabilizado na conta "Despesa a

Pagar - Contrapartida". 0 valor apontado na coluna "Acumulado" dessa conta nao pode ser superior

ao valor constante na coluna "Acumulado" da "Despesa Orcamentdria", e nem inferior ao constante

na coluna "Acumulado" da conta "Despesa a Pagar - Pagamento" da "Despesa Extra-

Orcamentdria".
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1 0 0 0 6 9 / 0 90 Que Fazer?
Inserir a informacAo, de forma detaihada, no relaterio preliminar e no certificado de auditoria.

2.2.2. DAS TRANSFERENCIAS: 
0 que Verificar?
Se houve alguma transferéncia de valores ao RPPS.

Onde Verificar?
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?
No balancete financeiro extraido do SICOM verificar na "Receita Extra-Orgamentdria" a

existéncia de algum valor contabilizado como transferéncia.

O Que Fazer?
Inserir a informacao, de forma detalhada, no relaterio preliminar e no certificado de auditoria.

ApOs a emissilo dos relatOrios, verificar se o valor contabilizado pelo ergo responsive' pela

transferéncia coincide corn o contabilizado como recebido pelo RPPS.

2.2.3. DO ATIVO REALIZAVEL

2.2.3.1. Aolicacdo financeira 
0 que Verificar?
Se ha valores inscritos como sendo "Aplicaglo Financeira".

Onde Verificar?
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?
No "Balancete Financeiro" extraido nos moldes definidos no item 1.8, verificar a existéncia

de valores contabilizados como "Aplicactio Financeira" na conta "Realizdvel" da "Receita Extra-

orcamentdria".

Nota: Os valores apontados nessa conta da "Receita Extra-orgamentdria"referem-se a resgate

das aplicacoes. Caso sejam iguais aos lancados na "Despesa Extra-orcamentaria", significa que todo o

valor aplicado no exercicio foi resgatado. Caso o valor constante na receita seja inferior ao constante

na despesa, e se a prestacão de contas for relativa a dezembro, é preciso constar nos autos o respectivo

extrato bancario que comprova o saldo da aplicacdo financeira.
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C OO 69 ROI0 Que Fazer?

Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

2.2.3.2. A receber

0 que Verificar? 
Se ha, valores inscritos na conta "A Receber" da "Receita Extra-Orcamentdria".

Onde Verificar? 

No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar? 

No "Balancete Financeiro" extraldo nos moldes definidos no item 1.8, verificar a existencia

de valores contabilizados conta "A Receber" da "Receita Extra-Orcamentdria". Em caso afirmativo,

verificar na prestacão de contas protocolada se existe alguma nota explicativa acerca da legalidade da

sua inclusao, assim como de documentos comprobatOrios da legalidade de tal contabilizacAo.

0 Que Fazer?

Inserir a informacão, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

2.2.3.3. Terceiros 

0 que Verificar?

Se ha valores inscritos na conta "Terceiros" da "Receita Extra-Orcamenttiria".

Onde Verificar?

No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?

No "Balancete Financeiro" extraido nos moldes definidos no item 1.8, verificar a existencia

de valores contabilizados conta "Terceiros" da "Receita Extra-Orcamentdria", ou cuja inscricAo

possa ser identificada como de responsabilidade de outrem. Em caso afirmativo, verificar na prestacAo

de contas protocolada se existe alguma nota explicativa acerca da legalidade da sua inclusao, assim

como de documentos comprobat6rios da legalidade de tal contabilizacao.

0 Que Fazer?

Inserir a informacào, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.
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3. DA DESPESA: 

AS CONTRIBUICOES TANTO DOS SERVIDORES QUANTO DOS ENTES PATRONAIS, BEM COMO OS
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS, SOMENTE PODERAO SER UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS RESPECTIVOS REGIMES, COM EXCEcAO DA TAXA DE

ADMINISTRAVO (DESPESA ADMINISTRATIVA).

3.1. DESPESA ORCAMENTARIA: 
3.1.1. Do atendimento aos limites legais: 
3.1.1.1. Limite fixado na LOA

0 que Verificar?
Se a despesa orcamentaria obedeceu ao limite estabelecido na Lei Orcamentdria Anual.

Onde Verificar? 
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar? 
No balancete financeiro do RPPS, balancete esse extraido conforme orientacao contida no item

1.8, verificar se o "Sub-Total" da coluna "Acumulado" da "Despesa Orcamentdria" é igual ou

inferior ao contabilizado na "Receita Orcamentdria" do mesmo balancete financeiro.

No mesmo balancete financeiro do RPPS, verificar se o "Sub-Total" da coluna "Acumulado"

da "Despesa Orcamentdria" guarda obediencia a previsAo contida no orcamento, cujo valor é o

somat6rio dos campos "Valor Inicial" e "Cridito Especial" constantes no relatOrio denominado

"Saldo Orcamentdrio", extraido do banco de dados conforme item 1.8.

Nota: os valores apontados nas colunas "Do Mes" e "Acumulado" da "Despesa

Orcamentdria" ja excluem as anulacties promovidas.

0 Que Fazer?
Inserir a informacAo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

3.1.1.2. Limite da Taxa de Administracäo
0 que Verificar?
Se a taxa de administracAo deve estar no limite de ate 2% do valor total das remuneracOes,

proventos e pensiies dos segurados vinculados a RPPS, relativos ao exercicio anterior (folha de

pagamento bruta).
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Onde Verificar? 
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?
Efetuar a soma de todas as despesas que compaem a Taxa de AdministracAo:

Pessoal e Encargos

Diarias

Passagens p/ Transporte

Material de Expediente

Aluguel

Telefonia mOvel e fixa

Luz

Agua e esgoto

Combustivel

Manutencdo de Veiculos

Consultoria/Assessoria Juridica

Consultoria/Assessoria Contabil

Consultoria/Assessoria Atuarial

Cursos e Treinamentos

Congressos

0 Que Fazer?
Inserir a informacão, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

3.1.2. Da coerência dos totals: 
0 que Verificar?
O total da despesa empenhada, o total das anulacfies, o total das despesas liquidadas, o total das

ordens de pagamento.

Onde Verificar?
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?
No SICOM, menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcäo "Pesquisa de E enhos".
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Seleciona-se o nome do municipio, o Orgão (RPPS) e o periodo. Clica-se no boa() "Pesquisar". ApOs

a busca das informacOes, clica-se no botAo "Imprimir" que se desdobra em trés opcOes. Escoihe-se a

opcão "Empenho", que se desdobra em mais cinco opcOes, devendo ser escolhida a op* "Todo

Resultado". Extrair apenas a Ultima pagina do relatOrio para constatar o total empenhado.

No SICOM, menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcAo "Pesquisa de Empenhos".

Seleciona-se o nome do municipio, o OrgAo (RPPS) e o periodo. Clica-se no botAo "Pesquisar". Ap6s

a busca das informacties, clica-se no boa .° "Imprimir" que se desdobra em trés ()Wes. Escolhe-se a

opcà'o "Empenho", que se desdobra em mais cinco opcdes, devendo ser escolhida a opcAo "Anulado".

Extrair apenas uma via do relatOrio.

No SICOM, menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcdo "Pesquisa de Empenhos".

Seleciona-se o nome do municipio, o Orgão (RPPS) e o periodo. Clica-se no botAo "Pesquisar". ApOs

a busca das informacOes, clica-se no botAo "Imprimir" que se desdobra em tits opcOes. Escolhe-se a

opcdo "Ordem de Pagamento", que se desdobra em mais quatro opOes, devendo ser escolhida a

°NI) "Orcantentdria". Extrair apenas a Ultima pagina do relatOrio para constatar o total pago.

Nota: o periodo deve it do primeiro ao Ultimo dia da prestacAo de contas. Se a prestacAo de

contas for de dezembro, a verificacAo deve se dar do primeiro ao Ultimo dia do exercicio.

0 Que Fazer?

Inserir a informacAo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

3.1.3. Da correta classificacio das despesas 

0 clue Verificar? 
Se todas as despesas apresentam os desdobramentos em nivel dos subelementos estabelecidos

pela Portaria Interministerial n. 163/01, alterada pela Portaria n. 448/02/STN, cOpia anexas ao presente

manual (elementos 30-Material de Consumo, 36-Outros Servicos de Terceiros, 39-Outros Servicos de

Terceiros-Pessoa Juridica, e 52-Equipamentos e Material Permanente), respeitando ainda a

classificacão referida no inciso VI do artigo 7° da ResolucAo Normativa RN n. 11/2006 do TCM

Onde Verificar? 
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?
Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcäo "Pesquisa de Empenhos".

Seleciona-se o nome do municipio, o OrgAo (RPPS), o periodo (primeiro ao ultimo es do
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quadrimestre, ou primeiro ao Ultimo mes do exercicio se a prestacao de contas for do 3° quadrimestre)

e clica-se no boa° "Pesquisar". Constatada alguma divergéncia, clicar corn o boa() direito do mouse

sobre o niunero do empenho e depois clicar no boa° "Imprimir" que aparece junto a seta do mouse.

Selecionadas todas as despesas, clicar no botao "Imprimir", que se desdobra em tres °mks, devendo

ser selecionada a opcao "Empenho", que a seguir se desdobra em mais cinco opceies, devendo ser

escolhida a °ma° "Apenas Selecionados". Ape's a geracao do relatOrio, extrair uma apenas tuna via.

3.1.4. Das despesas relevantes

0 clue Verificar?

Os elementos de despesa mais utilizados pelo RPPS.

Onde Verificar?

No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?

Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcao "Pesquisa de Empenhos". Seleciona-se o

nome do municipio, o &go (RPPS), o periodo e o elemento de despesa. Clica-se no boa°

"Pesquisar". ApOs a busca das informaciies, aparece no canto inferior esquerdo da tela de pesquisa a

quantidade de empenhos corn a dotacao em questa°. Anotar. Depois, clica-se no halo "Imprimir" que

se desdobra em tres opcOes. Escolhe-se a °NA° "Empenho", que se desdobra em mais cinco °mks,

devendo ser escolhida a opcao "Todo Resultado".

Notas:

>0 periodo deve it do primeiro ao Ultimo dia da prestacao de contas. Se a prestacao de

contas for de dezembro, a verificacao deve se dar do primeiro ao Ultimo dia do exercicio.

>A pesquisa deve abranger pelo menos 80% do total da despesa. Se os elementos de

despesa pesquisados nao atingirem esse percentual, verificar outros elementos utilizados, pesquisar os

seus valores nos moldes acima citados.

>Os elementos de despesa minimos para pesquisa sac, os seguintes:

Elemento de

Despesa

Item Quantidade de

Empenhos

Valor Total

R$

31900100 Aposentadorias

31900101 Aposentadorias custeadas pelo RPPS

31900102 Aposentadorias custeadas pelo Tesouro

31900300 Pensdes
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31900301 Pensties custeadas pelo RPPS

31900302 Pensiies custeadas pelo Tesouro

31901103 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS),

exclusive FUNDEF

31901104 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS),

exclusive FUNDEF

31901105 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF

31901106 Subsidio Vereador

31901199 Outros

31901300 ObrigagOes Patronais

31901301 FGTS

31901302 ContribuicAo Patronal para o INSS

31901303 Salario Familia (INSS)

31901399 Outras Obrigacties

31903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacão

31903401 Assessoria Juridica

31903402 Assessoria Contibil

31903403 Credenciamentos

31903499 Outros

31911301 Contribuivio Patronal para o RPPS

33901400 Diirias

33903001 Combustivel/Lubrificante

33903014 Material educativo

33903007 Generos alimenticios

33903016 Material de Expediente

33903039 Material para manutencão veiculos

33903401 Assessoria Juridica

33903699 Outros Servicos Pessoa Fisica

33903919 ManutencAo e Cons. Veiculos — PJ

33903943 Energia

33903958 Telefone

33903963 Servicos Grificos
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33903988 Servicos de Publicidade e Propaganda

33909200 Despesas Exerc. Anterior

44905100 Obras

0 Que Fazer?
Inserir a informacão, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

3.1.5. DESPESAS EMPENHADAS INDEVIDAMENTE: 

0 que Verificar?
Se existem despesas empenhadas em elementos atipicos, ou se nAo foram procedidos OS

desdobramentos devidos.

Onde Verificar?
No SICOM - Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?
Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcAo "Pesquisa de Empenhos". Seleciona-se o

nome do municipio, o Orgão (RPPS), o periodo e o elemento de despesa. Clica-se no botAo

"Pesquhar". Os elementos de despesa minimos para pesquisa SAO os seguintes:

Elemento de

Despesa

Item Quantidade de

Empenhos

Valor Total Niunero dos

Empenhos

31900100 Aposentadorias

31900300 PensOes

31901100 Pessoal

31901101 Pessoal (FUNDEF 60%)

31901102 Pessoal (FUNDEF 40%)

31901107 Subsidio Prefeito

31901108 Subsidio Vice-Prefeito

31901109 Subsidio Secretdrio Municipal

0 Que Fazer?
Inserir a informacAo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditori

3.1.6. Das des pesas a serem comprovadas/iustificadas 
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Se ha alguma esp6cie de despesa que necessite de documento para afericão da sua legalidade e

legitimidade

Onde Verificar? 

No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?

Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcão "Pesquisa de Empenhos". Seleciona-se o

nome do municipio, o &go (RPPS), o periodo (primeiro ao Ultimo dia do mes, ou primeiro ao Ultimo

dia do exercicio se a prestacao de contas for de dezembro) e clica-se no botAo "Pesquisar". ApOs a

busca das informacOes, correr os empenhos e verificar, pelo seu histOrico, se existe alguma despesa

que, a principio, nao é tipica da entidade fiscalizada. Caso alguma seja encontrada, clicar com o botao

direito do mouse sobre o namero do empenho e depois clicar no botao "Imprimir" que aparece junto a

seta do mouse. Depois de selecionados todas as despesas que precisam ser justificadas ou esclarecidas,

clicar no botao "Imprimir", que se desdobra em tres ()Wes, devendo ser selecionada a opcäo

"Empenho", que a seguir se desdobra em mais cinco opcties, devendo ser escolhida a opcao "Apenas

Selecionados". ApOs a geracao do relatOrio, extrair uma apenas uma via.

O Que Fazer?

Inserir a informacão, de forma detaihada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

3.2. DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: 

3.2.1. Das des pesas a pagar — pagamento

O que Verificar?

Se ha despesa a pagar — pagamento no exercicio.

Onde Verificar?

No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar? 

No balancete financeiro extraido conforme orientacao contida no item 1.8, verificar se existe

alguma importancia lancada na coluna "Acumulado" da conta "Despesa a Pagar — Contrapartida" da

"Receita Extra-Orcamentdria". Em caso afirmativo, verificar na coluna "Acumulado" da conta

"Despesa a Pagar - Pagamento" da "Despesa Extra-Orcamentória"quanto foi pago no exercicio.

Nota: Caso o valor inscrito na conta "Despesa a Pagar — Contrapartida" seja maior do que o

somatOrio da conta "Despesa a Pagar — Pagamento" com o saldo financeiro dispo 'vel no
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encerramento do exercicio e da aplicacao aberta em mercado de capitais, esti configurado

desequilibrio financeiro / orcamentdrio, podendo estar configurado tambem descumprimento ao artigo

42 da LRF.

Que Fazer? 
Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

3.2.2. Do pagamento de restos a pular
clue Verificar?

Se ha. restos a pagar e se houve pagamento no exercicio.

Onde Verificar? 
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar? 
Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcao "Relay& de Restos a Pagar". Seleciona-se o

nome do municipio, o Orgao (RPPS), mes e ano da pesquisa e clica-se no botao "Imprintir", que se

desdobra em duas opcOes. Escolhe-se a opcao "Imprimir Resto a Pagar". Esse relatOrio demonstra a

existencia ou nao de valores inscritos como "Restos a Pagar".

No balancete financeiro do RPPS, balancete esse extraido conforme orientacao contida no item

1.8, verificar se existe alguma importancia lancada na coluna "Acumulado" da "Liquidity& da

Despesa", "Tipo 2". A existencia de valores nesse campo significa que houve pagamento de "Restos a

Pagar" no exercicio.

Nota: Se o primeiro relatOrio estiver zerado, nao é necessArio executar o segundo passo.

Que Fazer?
Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

3.2.3. Do cancelamento de restos a pagar
due Verificar?

A ocorrencia o cancelamento de restos a pagar no exercicio.

Onde Verificar? 
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar? 
Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcao "Relaglio de Restos a Pagar". Seleciona-se o

nome do municipio, o Orgao (RPPS), mes e ano da pesquisa e clica-se no boa() "Imprimir", que se
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desdobra ern duas opcoes. Escolhe-se a opcao "Imprimir Resto a Pagar". Esse relatOrio demonstra a

existencia ou nao de valores inscritos como "Restos a Pagar", assim como os respectivos pagamentos

ocorridos no exercicio.

Na Intim pagina desse relatOrio, verificar na coluna "Cancelamento" se existe algum valor

lancado. Em caso afirmativo, esse é o montante cancelado no exercicio.

0 Que Fazer? 
Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

3.2.4. Do recolhimento dos depOsitos e consignacties
3.2.4.1. RG PS (INSS) 

O que Verificar?
A ocorrencia de retencao em favor do Regime Geral de Previdencia Social (INSS) e se os

repasses foram feitos em sua totalidade, ou se atingiu pelo menos em 11/12 avos do retido.

Onde Verificar?
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?
No "Balancete Financeiro" extraido nos moldes definidos no item 1.8.1, verificar se existe na

coluna "Acumulado" da conta "DepOsito" da "Receita Extra-Orcamentdria", algum valor

consignado em favor do Regime Geral de Previdencia Social.

Em caso afirmativo, verificar na coluna "Acumulado" da conta "DepOsito" da "Despesa

Extra-Orcamentdria" se o valor retido foi repassado na totalidade ou se corresponde a pelo menos

11/12 avos da retencao.

0 Que Fazer?
Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

3.2.4.2. RPPS 
0 que Verificar?
A ocorrencia de retencao em favor do Regime PrOprio de Previdencia Social e se os repasses

foram feitos em sua totalidade, ou corresponde a pelo menos em 11/12 avos do valor retido.

Onde Verificar?
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No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar? 

No "Balancete Financeiro"extraido nos moldes definidos no item 1.8.1, verificar se existe, na

coluna "Acumulado" da conta "DepOsito" da "Receita Extra-Orcamentdria", algum valor

consignado em favor do RPPS (Regime PrOprio de PrevidOncia Social)

Em caso afirmativo, verificar na coluna "Acumulado" da conta "DepOsito" da "Despesa

Extra-Orgamentdria" se o valor retido foi repassado na totalidade ou se corresponde a pelo menos

11/12 avos da retencao.

Nota: o nome do RPPS pode variar de municipio para municipio. Assim, deve-se identificar,

no rol dos beneficiarios das consignaOes, qual deles se refere ao RPPS.

Que Fazer?

Inserir a informaca'o, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

3.2.4.3. IRRF

0 que Verificar?

A ocorrencia de retencAo, na fonte, de Imposto de Renda.

Onde Verificar?

No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?

No "Balancete Financeiro"extraido nos moldes definidos no item 1.8.1, verificar se existe, na

coluna "Acumulado" da conta "DepOsito" da "Receita Extra-Orgamentdria", algum valor

consignado em favor do IRRF ou IRPF (Imposto de Renda)

Em caso afirmativo, verificar na coluna "Acumulado" da conta "DepOsito" da "Despesa

Extra-Orcamentdria" se o valor retido foi repassado na totalidade ou se corresponde a pelo menos

11/12 avos da retencdo.

Que Fazer? 

Inserir a informacão, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

3.2.4.4. ISS 

que Verificar? 

A ocorréncia de retencdo, na fonte, de ISS (Imposto Sobre Servicos).
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Onde Verificar?

No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?

No "Balancete Financeiro"extraido nos moldes definidos no item 1.8.1, verificar se existe, na

coluna "Acumulado" da conta "DepOsito" da "Receita Extra-Orfamentdria", algum valor

consignado como sendo ISS.

Em caso afirmativo, verificar na coluna "Acumulado" da conta "DepOsito" da "Despesa

Extra-Orcamentdria" se o valor retido foi repassado na totalidade ou se corresponde a pelo menos

11/12 avos da retencão.

0 Que Fazer?

Inserir a informacdo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

3.2.4.5. Outros 

0 que Verificar?

A ocorrencia de retencao em favor de outras instituicOes que nâo as citadas nos itens 3.2.4.1 a

3.2.4.4.

Onde Verificar?

No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?

No "Balancete Financeiro" extraido nos moldes definidos no item 1.8.1, verificar se existe, na

coluna "Acumulado" da conta "DepOsito" da "Receita Extra-Orcamenteiria", algum valor

consignado cujo beneficiario não esteja apontado nos itens 3.2.4.1 a 3.2.4.4.

Em caso afirmativo, verificar na coluna "Acumulado" da conta "DepOsito" da "Despesa

Extra-Orcamentária" se os valores retidos foram repassados na totalidade ou se correspondem a pelo

menos 11/12 avos das retencOes.

0 Que Fazer?

Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

3.2.5. Do ativo realizivel 

3.2.5.1. Aolicacdo financeira

0 que Verificar?
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A ocorréncia de aplicacâo e resgate da aplicacào financeira.

Onde Verificar? 

No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar? 
No "Balancete Financeiro" extraido nos moldes definidos no item 1.8.1, verificar se existe, na

"Despesa Extra-Orcamentdria", alguma conta denominada "Aplicagdo financeira". Em caso

afirmativo, verificar o valor inscrito na coluna "Acumulado" e confronts-lo corn o existente na mesma

conta da "Receita Extra-orgamentdria", que se refere aos resgates feitos. Caso esses valores sejam

iguais, significa que todo o valor aplicado no exercicio foi resgatado. Caso o valor constante na receita

seja inferior ao constante na despesa, e se a prestacAo de contas for relativa a dezembro, es preciso

constar nos autos o respectivo extrato bancario que comprova o saldo da aplicacão financeira.

0 Que Fazer? 

Inserir a informacão, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

3.2.5.2. A receber

0 que Verificar?

A ocorréncia de despesas lancadas no Ativo Realizavel como a receber.

Onde Verificar?

No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?

No "Balancete Financeiro" extraido nos moldes definidos no item 1.8.1, verificar se existe, na

"Despesa Extra-Orcamentdria", alguma conta denominada "A Receber". Em caso afirmativo,

verificar o valor inscrito na coluna "Acumulado" e confronts-lo com o existente na mesma conta da

"Receita Extra-orcamentdria", que se refere a respectiva regularizacâo da despesa. Caso esses valores

sejam iguais, significa que todo o valor foi efetivamente regularizado no exercicio. Caso o valor

constante na receita seja inferior ao constante na despesa, e se a prestacão de contas for relativa a

dezembro, é preciso pedir esclarecimentos acerca do andamento da regularizacâo respectiva.

0 Que Fazer? 

Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

3.2.5.3. Terceiros
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0 que Verificar?
A ocorrencia de despesas lancadas no Ativo Realizavel sob a responsabilidade de terceiros.

Onde Verificar?
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?
No "Balancete Financeiro" extraido nos moldes definidos no item 1.8.1, verificar se existe, na

"Despesa Extra-Orcamentdria", alguma conta denominada "A Receber". Em caso afirmativo,

verificar o valor inscrito na coluna "Acumulado" e confronts-lo corn o existente na mesma conta da

"Receita Extra-orcamentdria", que se refere a respectiva regularizacao da despesa. Caso esses valores

sejam iguais, significa que todo o valor foi efetivamente regularizado no exercicio. Caso o valor

constante na receita seja inferior ao constante na despesa, e se a prestaclo de contas for relativa a

dezembro, é preciso pedir esclarecimentos acerca do andamento da regularizacAo respectiva.

O Que Fazer?
Inserir a informacão, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

4. DOS SALDOS 
4.1. CAIXA

O que Verificar? 
Os valores contabilizados como saldo em caixa no encerramento do exercicio anterior e o

disponivel para o exercicio seguinte.

Onde Verificar? 
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?
No balancete financeiro extraido nos moldes explicitados no item 1.8.1., verificar se o saldo em

caixa lancado como oriundo do exercicio anterior é igual em todas as prestacdes de contas do

exercicio. Esse saldo ndo pode variar no decorrer do exercicio.

Nesse mesmo balancete financeiro, verificar os valores contabilizados como disponivel em

caixa, devendo ser aferido no termo de conferéncia de caixa e no livro-caixa, documentos esses

integrantes dos autos da prestacão de contas protocolada.

O Que Fazer?
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Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

4.2. BANCOS
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0 que Verificar? 
Os valores contabilizados como saldo em banco no encerramento do exercicio anterior e o

disponivel para o exercicio seguinte.

Onde Verificar?
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?
No balancete financeiro extraido nos moldes explicitados no item 1.8.1., verificar se o saldo em

banco lancado como oriundo do exercicio anterior é igual em todas as prestaceSes de contas do

exercicio. Esse saldo nä() pode variar no decorrer do exercicio.

Nesse mesmo balancete financeiro, verificar os valores contabilizados como disponivel em

banco, devendo ser aferido no termo de conferdncia de caixa e nos extratos bancarios, documentos

esses integrantes dos autos da prestacão de contas protocolada.

Que Fazer? 
Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

5. DO BALANCETE FINANCEIRO,
5.1. DO FECHAMENTO

que Verificar? 
Se o balancete financeiro eletrOnico encontra-se devidamente equilibrado, e se os lancamentos

estAo de acordo corn a norma.

Onde Verificar?
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar? 
No balancete financeiro extraido conforme orientacão contida no item 1.8.1., verificar se o

balancete esta fechado, ou seja, se os totais de receita e despesa sac) iguais, contendo lancamentos na

receita e na despesa, seja orcamentdria, seja extra-orcamentaria.

Que Fazer?
Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

5.2. DAS INCONSISTENCIAS
que Verificar?
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Se a contabilizacão das despesas feita na prestacão de contas em anilise esti de acordo com a

norma legal.	 0 0 0 6 9 1 0 9
Onde Verificar? 
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar? 
No balancete financeiro extraido conforme orientacao contida no item 1.8.1., verificar e

identificar os valores lancados na "Receita Orcamentdria". Essa verificacão é feita no "Comparativo

da Receita", relatOrio esse extraido do banco de dados conforme orientacao contida no item 2.1. 

Ainda nesse balancete financeiro, verificar a "Despesa Orcamentdria" e identificar em qual

funcao encontra-se contabilizada, e se essa funcao pode ser utilizada para as despesas da entidade sob

avaliacào. Caso n-ao tenha ocorrido contabilizacâo de nenhum valor na "Despesa Orgamentdria",

verificar a existéncia de movimentacdo na "Receita Extra-Orgamentdria" e na "Despesa Extra-

Orcamentdria". Caso tenha ocorrido movimentacão extra-orcamentaria, significa que a entidade esta

ativa, podendo estar em processo de extincdo, isso se as despesas forem apenas para saldar

compromissos ja assumidos, ou end° significa que a prestacão de contas foi elaborada de forma

inadequada, visando apenas o cumprimento do prazo de entrega neste Tribunal.

O Que Fazer?
Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

6. FROTA DE VEICULO E CONSUMO DE COMBUSTIVEL: 
6.1. DO CONTROLE DOS VEICULOS 

O que Verificar? 
Quantos velculos estão sob a responsabilidade do RPPS, inclusive os vinculados mediante

contrato cuja obrigacdo de abastecimento seja do RPPS.

Onde Verificar?
No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?
Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", °ma° "Gastos com Combustiveis", Em seqiiencia a

opcão "Cadastro dos Veiculos". Ap6s a selecao dos criterios de pesquisa (municipio, Orgão, periodo,

etc.), clicar no boa() "Buscar", que vai desdobrar-se em duas ()Wes, devendo ser escolhida a °pc&
"Analitico". Emitir uma via do relatOrio.

0 Que Fazer? 
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Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de audi,tob.a*

6.2. DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL	 .8 0 6 9 U
que Verificar?

A quilometragem rodada por cada veiculo e a quantidade de combustive) gasto.

Onde Verificar? 

No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar?

De posse do relatOrio extraido conforme orientacão contida no item anterior, verificar qua) a

quilometragem rodada por cada veiculo no periodo pesquisado e quantos litros de combustive) cada

veiculo consumiu, fazendo uma media diaria para aferir se o consumo nao é excessivo.

Que Fazer? 

Inserir a informacâo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

7. DAS OBRAS

7.1. DO CADASTRO DE OBRAS

que Verificar? 

Se a entidade prestadora de contas contratou obras no exercicio ou se possui alguma obra em

andamento, ainda que contratada em exercicio financeiro anterior.

Onde Verificar?

No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar? 

Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcão "Cadastro de Obras". Seleciona-se o nome

do municipio, o Orgao (RPPS), o periodo e clica-se no bodo "Pesquisar". Se houver alguma obra,

clicar no botao "Imprimir", que se desdobra em trés opcCies, devendo ser escolhida a opcao "Todas as

Obras - Completa", pois tal relatOrio traz os dados da obra, corn os respectivos empenhos e OP's.

Notas:

>No periodo, o "Inicial" é o primeiro mes do exercicio e o "Final" é o Ultimo mes do

exercicio. Se a prestacäo de contas for de dezembro, o "Inicial" é o primeiro mes do ano e o "Final" é

o Ultimo mes desse mesmo ano.

>Se na verificacd'o do item 3.4 for constatado algum empenho no elemento de despesa

4.4.90.51.00, sera, obrigatOria a presenca de obra cadastrada.
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0 Que Fazer?	
SOO 69 109

Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

8. DOS GASTOS COM TELEFONE 

8.1. DOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA

que Verificar?

0 total gasto corn telefonia fixa durante o exercicio.

Onde Verificar?

No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar? 

No SICOM, menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcAo "Pesquisa de Empenhos".

Seleciona-se o nome do municipio, o Orgao (RPPS) e o periodo e o elemento de despesa

"3.3.90.39.47". Clica-se no botio "Pesquisar". Ap6s a busca das informacOes, visualizar os

empenhos, um a urn, e identificar aqueles que se referem a telefonia fixa. Anotar e somar esses

valores.

O Que Fazer?

Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

8.2. DOS GASTOS COM TELEFONIA MOVEL

que Verificar?

O total gasto corn telefonia mOvel durante o exercicio.

Onde Verificar? 

No SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais.

Como Verificar? 

No SICOM, menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcao "Pesquisa de Empenhos".

Seleciona-se o nome do municipio, o Orga6 (RPPS) e o periodo e o elemento de despesa

"3.3.90.39.47". Clica-se no boa() "Pesquksar". ApOs a busca das informackies, visualizar os

empenhos, urn a urn, e identificar aqueles que se referem a telefonia move!. Anotar e somar esses

valores.

Que Fazer? 

Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.
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9. DA DESPESA COM PESSOAL:	 080 69 /09
9.1. QUADRO DE PESSOAL EM DEZEMBRO: 

0 Qum Verificar?

0 nfirnero de servidores do RPPS no encerramento do exercicio, independentemente do vinculo

juridico.

Onde Verificar?

No sistema de pessoal "SCGP".

Com o Verificar? 

No programa "SCGP", menu "Relatdrio", sub-menu "Relater° de Servidores Mensal".

Seleciona-se o municipio e o organ (RPPS). 0 periodo inicial e o periodo final devem coincidir com

illtimo mes da prestacão de contas em andlise. As demais opcOes ficam marcadas como "Todos".

Gerado o relatOrio, os servidores sdo agrupados por tipo de admissAo, havendo o total no final de cada

grupo.

Que Fazer? 

Inserir a infonnacão, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

9.1.1. DO CUMPRIMENTO AO ARTIGO 37, V. DA CONSTITUICAO FEDERAL: 

que Verificar?

Se os cargos em comissAo existentes no RPPS sào apenas os de chefia, direcAo e

assessoramento.

Onde Verificar?

No sistema "SCGP".

Como Verificar? 

Menu "Relatdrios", sub-menu "Relater° de Servidores Mensal". Seleciona-se o nome do

municipio, o Orgao (RPPS), o tipo de admissAo "Comissionado", e o periodo da pesquisa . Clica-se no

botdo "Imprimir".

Repetir a operacão, mas selecionando-se o tipo de admissAo "Tempo Determinado".

Que Fazer?

Inserir a informacão, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

9.2. DOS ATOS DE PESSOAL SUJEITOS A REGISTRO NO T.C.M.: 

9.2.1. Das admissities de pessoal: 
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9.2.1.1. Co ncursados	 0 6 9/ 0o que Verificar?

Se as admissOes de pessoal ocorridas no exercicio financeiro em analise, oriundas de aprovaclo

em concurso pUblico, foram submetidas ao registro neste Tribunal de Contas.

Onde Verificar? 

No sistema "SCGP".

No sistema "Tramitacilo"

Como Verificar?

No SCGP:

Menu "Cadastros", sub-menu "Servidor". Seleciona-se o nome do municipio, o &go (RPPS),

a situacAo do Funcionario (Ativo), o period° da admissAo e o tipo de admissAo (Concursado). Clica-se

no boa° "Buscar". ApOs o retomo da informacAo, imprimir uma via do relatOrio, que contem todas as

pessoas admitidas no exercicio em virtude de aprovacão em concurso pirblico.Verificar se os mesmos

foram informados no arquivo eletrOnico pr6prio da seguinte forma:

Menu "Cadastros", sub-menu "Admissao". Seleciona-se o nome do municipio, o OrgAo

(RPPS), e o periodo da admissào. Clica-se no boa() "Buscar". ApOs o retomo da infonnaclo,

imprimir uma via do relatOrio. Se os servidores apontados naquele relatOrio nAo constarem nesse

(ainda que falte apenas urn), significa que o arquivo ADP "MMAA".TXT citado no artigo 6°, I, da

RN n° 011/06 esta em branco, incompleto ou foi preenchido de forma incorreta. Se os servidores

apontados no primeiro relatOrio estiverem relacionados no segundo, verificar se ja possuem registro na

Casa, fazendo-o da seguinte forma:

No "Tramitacilo":

Menu "Consultas", °NA° "Pesquisa Processos", seleciona-se o municipio e o assunto de

acordo corn o quadro abaixo:

Tipo da Admissio Assunto
Concursado AdmissAo — Concursado

Depois, clica-se no boa° "Pesquisar". Se alguns segundos depois a tela piscar e continuar em

branco, significa que nenhuma admissAo foi autuada ainda. Se a pesquisa trouxer resultados, verificar

se os admitidos no exercicio esido apontados no(s) processo(s), Caso esteja(m) no(s) processo(s),

verificar se ja houve apreciacão do Tribunal. Em caso afirmativo, verificar se todos possuem egistro
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pela legalidade. Caso algum tenha seu registro negado ou julgado ilegal, verificar se existe recurso em

0 0 0 6 9 / 0 9

>0 periodo na pesquisa feita no menu "Admissao" deve ser de 1° de janeiro a 31 de

dezembro do exercicio em andlise, pois essa verificacdo é feita tic) somente na prestacAo e contas de

dezembro.

>Se for constatado que o arquivo ADP "MMAA".txt esti em branco, incompleto ou

preenchido erroneamente, deve ser diligenciado ao prestador de contas para as correcOes devidas.

0 Que Fazer? 

Inserir a informacAo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

9.2.1.2. Prazo determinado

0 que Verificar?

Se as admissOes de pessoal, por prazo determinado, ocorridas no exercicio financeiro em

andlise, foram submetidas ao registro neste Tribunal de Contas.

Onde Verificar? 

No sistema "SCGP".

No sistema "TramitacAo"

Como Verificar?

No SCGP:

Menu "Cadastros", sub-menu "Servidor". Seleciona-se o nome do municipio, o Orgão (RPPS),

a situacão do Funciondrio (Ativo), o periodo da admissào e o tipo da admissAo (Tempo Determinado).

Clica-se no botAo "Buscar". Ape's o retorno da informacao, imprimir uma via do relatOrio. 0 relatOrio

contera todas as pessoas admitidas por prazo determinado no exercicio. Verificar se os mesmos foram

informados no arquivo eletr8nico pr6prio, da seguinte forma:

Menu "Cadastros", sub-menu "Admisslio". Seleciona-se o nome do municipio, o OrgAo

(RPPS), o periodo da admissào e o tipo da admissdo (Tempo Determinado). Clica-se no botAo

"Buscar". ApOs o retorno da informacão, imprimir uma via do relatOrio. Se os servidores apontados

naquele relatOrio nao constarem nesse (ainda que falte apenas urn), significa que o arquivo ADP

"MMAA".TXT citado no artigo 6°, I, da RN n° 011/06 esti em branco, incompleto ou foi preenchido

de forma incorreta. Se os servidores apontados no primeiro relatOrio estiverem relacionados no

segundo, verificar se ja possuem registro na Casa, fazendo-o da seguinte forma:
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No "Tramitactio":

Menu "Consultas", opcdo "Pesquisa Processos", seleciona-se o municipio e o assunto de

acordo corn o quadro abaixo:

Tipo da Admissäo Assunto
Tempo Determinado AcimissAo — Prazo Determinado

Depois, clica-se no boa() "Pesquisar". Se alguns segundos depois a tela piscar e continuar em

branco, significa que nenhuma admissào foi autuada ainda. Se a pesquisa trouxer resultados, verificar

se os admitidos no exercicio estAo apontados no(s) processo(s), Caso esteja(m) no(s) processo(s),

verificar se já houve apreciacAo do Tribunal. Em caso afirmativo, verificar se todos possuem registro

pela legalidade. Caso algum tenha seu registro negado ou julgado ilegal, verificar se existe recurso em

tramitaeão.

Notas:

>0 periodo na pesquisa feita no menu "Admisselo" deve ser de 1° de janeiro a 31 de

dezembro do exercicio em analise, pois essa verificaeAo é feita tAo somente na prestacAo e contas de

dezembro.

>Se for constatado que o arquivo ADP "MMAA".txt esta em branco, incompleto ou

preenchido erroneamente, deve ser diligenciado ao prestador de contas para as correedes devidas.

O Clue Fazer?

Inserir a informacAo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

9.2.2. Das aposentadorias: 

0 que Verificar?

Se as aposentadorias concedidas no exercicio financeiro em =Wise foram submetidas a registro

neste Tribunal de Contas.

Onde Verificar?

No sistema "SCGP".

No sistema "Tramitacilo"

Como Verificar?

No SCGP:

Menu "Cadastros", sub-menu "Servidor". Seleciona-se o nome do municipio, o OrgAo (XXX),

a situaeão do Funcionario (Inativo) e o periodo. Clica-se no botAo "Buscar". ApOs o ret rno da
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informacao, imprimir uma via do relatOrio. 0 relatOrio conterd todas as pessoas aposentadas no

exercicio. Ern seguida, verificar se essas aposentadorias ja possuem registro na Casa, fazendo-o da

seguinte forma:

No "TramitacAo":

Menu "Consultas", opcao "Pesquisa Processos", seleciona-se o municipio e o assunto

"Aposentadorias". Depois, clica-se no boa() "Pesquisar". Se alguns segundos depois a tela piscar e

continuar em branco, significa que nenhuma aposentadoria foi autuada no nome do municipio. Nesse

caso, repetir a pesquisa selecionando no nome do municipio o instituto de previdéncia dos servidores.

Se a pesquisa trouxer resultados, verificar se os aposentados no exercicio esti() apontados no(s)

processo(s). Caso esteja(m) no(s) processo(s), verificar se ja houve apreciacao do Tribunal. Em caso

afirmativo, verificar se todos possuem registro pela legalidade. Caso algum tenha seu registro negado

ou julgado ilegal, verificar se existe recurso em tramitacdo.

Nota:
>0 periodo na pesquisa feita no menu "Cadastro" deve ser de 1° de janeiro a 31 de dezembro

do exercicio em andlise, pois essa verificacao é feita tao somente na prestacAo de contas de dezembro.

0 Que Fazer? 

Inserir a informacdo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

9.2.3. Das pensties: 

0 que Verificar?

Se as pensOes concedidas no exercicio financeiro em andlise foram submetidas a registro neste

Tribunal de Contas.

Onde Verificar?

No sistema "SCGP".

No sistema "Tramitacào"

Como Verificar? 

No SCGP:

Menu "Cadastros", sub-menu "Servidor". Seleciona-se o nome do municipio, o &go

(XXX), a situacao do Funciondrio (Pensionista) e o periodo. Clica-se no boa() "Buscar". ApOs o

retomo da informacao, imprimir uma via do relatOrio. 0 relatOrio conterd todas as pensOes concedidas

no exercicio. Em seguida, verificar se essas aposentadorias ja possuem registro na Casa, fazendo-o da

seguinte forma:
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No "TramitacAo":

Menu "Consultas", opcAo "Pesquisa Processos", seleciona-se o municipio e o assunto

"Penslies". Depois, clica-se no botAo "Pesquisar". Se alguns segundos depois a tela piscar e continuar

em branco, significa que nenhuma pensAo foi autuada no nome do municipio. Nesse caso, repetir a

pesquisa selecionando no nome do municipio o instituto de previdencia dos servidores. Se a pesquisa

trouxer resultados, verificar se as penseies concedidas no exercicio estäo apontadas no(s) processo(s).

Caso esteja(rn) no(s) processo(s), verificar se já houve apreciacAo do Tribunal. Em caso afirmativo,

verificar se todos possuem registro pela legalidade. Caso algum tenha seu registro negado ou julgado

ilegal, verificar se existe recurso em tramitacAo.

Nota:

>0 periodo na pesquisa feita no menu "Cadastro" deve ser de 1° de janeiro a 31 de dezembro

do exercicio em analise, pois essa verificacAo é feita tAo somente na prestacAo de contas de dezembro.

0 Que Fazer? 

Inserir a informacAo, de forma detaihada, no relaterio preliminar e no certificado de auditoria.

9.3. Das diArias 

9.3.1. Da concessäo de diirias 

0 que Verificar? 

Os valores das diarias concedidas.

Onde Verificar?

No SICOM.

Como Verificar?

Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", °NA° "Pesquisa de Empenhos". Seleciona-se o

nome do municipio, o erg (RPPS), o periodo (primeiro ao Ultimo dia do periodo analisado, e

primeiro ao Ultimo dia do exercicio se a prestacao de contas for de dezembro) e o elemento de despesa

"33901400". Clica-se no botAo "Pesquisar". Apes a busca das informaciies, clica-se no botAo

"Imprimir" que se desdobra em tres opcOes. Escolhe-se a °NA° "Empenho", que se desdobra em

mais cinco opcOes, devendo ser escolhida a opcAo "Todo Resultado". Apes a visualizacido do

relaterio, it para a Ultima pãgina e imprimi-la.

Verificar o total dispendido no exercicio e a relacAo dos beneficiados, assim como verificar se

o histerico do empenho permite identificar de forma clara o motivo da concessAo da diaria, e se existe

periodicidade na concessAo das mesmas.
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Que Fazer?

Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

10. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: 

10.1. DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL: 

10.1.2. Dos servidores vinculados ao RPPS: 

que Verificar? 

Se o organ prestador de contas possui servidores vinculados ao RPPS.

Onde Verificar?

No sistema denominado "SCGP".

Como Verificar?

No "SCGP", menu "RelatOrios", sub-menu "Relacdo de Servidores Mensal". Escolhe-se o

nome do municipio, o Orgào (RPPS), o tipo de admissão (Concursado, Adm. Ant. 05/10/83, ou Adm.

Entre 05/10/83 e 05/10/88), o period° (primeiro ao Ultimo dia do periodo analisado, e primeiro ao

Ultimo dia do exercicio se a prestacão de contas for de dezembro). Depois clica-se no botio

"Imprimir" para gerar o relatOrio.

Nota: a pesquisa deve ser feita corn cada tun dos tipos de admissào apontados no parigrafo

anterior ate que se tenha urn resultado positivo.

Que Fazer?

Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

10.1.3. Das retencties e repasses da contribuicAo previdenciiria: 

que Verificar?

A ocorrencia de retencao e respectivo repasse da contribuicdo previdenciaria, no caso de existir

no organ prestador de contas servidores vinculados ao RPPS.

Onde Verificar? 

No SICOM.

Como Verificar? 

No balancete financeiro extraido conforme orientacão contida no item 1.8.1, verificar nas

consignaciies da "Receita Extra-Orcamentdria" a existencia de algum valor consignado em favor do

RPPS. Em caso afirmativo, verificar na "Despesa Extra-Orcamentdria" se o valor repassado é igual

ao retido. Näo pode ser maior e nem menor.
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0 Que Fazer?

Inserir a informacäb, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

10.1.4. Da com patibilidade do valor retido
0 que Verificar?
Se o valor retido a titulo de contribuicAo previdenciAria dos servidores vinculados ao RPPS esti

de acordo corn a norma legal.

Onde Verificar?
No SICOM.

Corn o Verificar?
Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", °NA° "Pesquisa de Empenhos". Seleciona-se o

nome do municipio, o OrgAo (RPPS), o periodo (primeiro ao Ultimo dia do periodo analisado, ou

primeiro ao Ultimo dia do exercicio se a prestacão de contas for de dezembro) e o elemento de despesa

"31901103". Clica-se no botAo "Pesquisar". ApOs a busca das informacOes, clica-se no botAo

"Imprimir" que se desdobra em tits opcOes. Escolhe-se a opcAo "Empenho", que se desdobra em

mais cinco opcOes, devendo ser escolhida a °NA° "Todo Resultado". ApOs a visualizacao do

relatOrio, it para a Ultima pdgina e imprimi-la. Ato continuo, verificar se a retencão lancada da

"Receita Extra-Orcamentdria" corresponde a 11% do total empenhado. Se a pesquisa pelo elemento de

despesa näo retornar as informacOes esperadas, podem ter ocorrido duas situacOes: ausencia de

servidores vinculados ao RPPS ou realizacào de empenho em dotacAo orcamentkia em desacordo com

a ResolucAo RN n° 011/06 ou com a RN n° 008/07. No caso de ocorrencia da Ultima hipOtese,

identificar qual o elemento de despesa utilizado para empenho dos pagamentos.

0 Que Fazer? 
Inserir a informacAo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

10.1.5. Do empenho e pa qamento da parte patronal 
0 que Verificar?
A ocorrencia de empenho da parte patronal da contribuicAo previdenciAria.

Onde Verificar?
No SICOM.
Como Verificar?
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Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcao "Pesquisa de Empenhos". Seleciona-se o

nome do municipio, o Orgao (RPPS), o periodo (primeiro ao Ultimo dia do periodo analisado, e

primeiro ao Ultimo dia do exercicio se a prestacao de contas for de dezembro) e o elemento de despesa

"31911301". Clica-se no botao "Pesquisar". ApOs a busca das infonnacOes, clica-se no boric)

"Imprimir" que se desdobra em tres opcOes. Escolhe-se a opcao "Empenho", que se desdobra em

mais cinco opcOes, devendo ser escolhida a opcao "Todo Resultado". ApOs a visualizacao do

relatOrio, ir para a Ultima pagina e imprimi-la. Se a pesquisa pelo elemento de despesa Mc, retomar as

informacOes esperadas, podem ter ocorrido duas shun -6es: auséncia de servidores vinculados ao RPPS

ou realizacao de empenho em dotacao orgamentdria em desacordo corn a Resolucao RN n° 011/06 ou

corn a RN n° 008/07. No caso de ocorrencia da Ultima hip6tese, identificar qual o elemento de despesa

utilizado para empenho dos pagamentos e efetuar o calculo de correspondencia a no minimo 11%.

O Que Fazer? 
Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

10.1.6. Da compatibilidade do valor empenhado
0 que Verificar?
Se o valor empenhado a titulo de contribuicao previdenciaria patronal esta de acordo com a

norma legal.

Onde Verificar? 
No SICOM.

Como Verificar?
Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcao "Pesquisa de Empenhos". Seleciona-se o

nome do municipio, o Orgao (RPPS), o periodo (primeiro ao Ultimo dia do periodo analisado, e

primeiro ao Ultimo dia do exercicio se a prestacao de contas for de dezembro) e o elemento de despesa

"31901103". Clica-se no botao "Pesquisar". ApOs a busca das informacOes, clica-se no botao

"Imprimir" que se desdobra em trés °Wes. Escolhe-se a opcao "Empenho", que se desdobra em

mais cinco opcOes, devendo ser escolhida a opcao "Todo Resultado". ApOs a visualizacao do

relatOrio, ir para a Ultima pagina e imprimi-la. Repetir a operacao com o elemento de despesa

"31911301". 0 total dos empenhos constante deste relatOrio deve equivaler a no minimo 11% daquele

extraldo corn o elemento de despesa "31901103". Se a pesquisa pelo elemento de despesa nao retomar

as informacties esperadas, podem ter ocorrido duas situac6es: auséncia de servidores vinculados ao

RPPS ou realizacao de empenho em dotacao orcamentaria em desacordo corn a Resolucao RN° 011/
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06 ou corn a RN n° 008/07. No caso de ocorréncia da Ultima hip6tese, identificar qual o elemento de

despesa utilizado para empenho dos pagamentos e efetuar o calculo de correspondencia dos 11%.

O Que Fazer?
Inserir a informacdo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

10.2. DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL: 
10.2.1. Dos servidores vinculados ao RGPS: 

O que Verificar?
Se o Orgão prestador de contas possui servidores que devem ser vinculados ao RGPS (INSS).

Onde Verificar?
No si sterna denominado "SCGP".

Como Verificar?
No "SCGP", menu "Relatdrios", sub-menu "Relay& de Servidores Mensal". Escolhe-se o

nome do municipio, o Orgão (RPPS), o tipo de admissão (Comissionado/Prazo determinado), o periodo

(primeiro ao Ultimo dia do periodo analisado, e primeiro ao Ultimo dia do exercicio se a prestacio de

contas for de dezembro). Depois clica-se no botdo "Imprimir" para gerar o relatOrio.

Nota: por forca de disposicAo constitucional sac) vinculados ao RGPS todos os comissionados,

os ocupantes de cargo tempordrio e excepcional interesse paha) e os ocupantes de emprego ptiblico

(nao estatutdrios e regidos pela CLT).

O Que Fazer?
Inserir a informacão, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

10.2.2. Das retencties e re passes da contribuicão previdenciária: 
O que Verificar?
A ocorréncia de retencao e respectivo repasse da contribuicao previdenciaria, assim como a

adequacão dos seus valores, no caso de existir no Orgäo prestador de contas servidores vinculados ao

RGPS.

Onde Verificar?

No SICOM.

Como Verificar?
No balancete financeiro extraido conforme orientacao contida no item 1.8, verificar nas

consignacOes da "Receita Extra-Orcamentdria" a existéncia de algum valor consignado em favor do

RGPS. Em caso afirmativo, verificar na "Despesa Extra-Orcamentdria" se o valor repassado éigualtdi
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ao retido.

O Que Fazer?
Inserir a informacAo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

10.2.3. Da compatibilidade do valor retido 
O que Verificar? 
Se o valor retido em favor do RGPS esta de acordo com a norma legal.

Onde Verificar?
No SICOM.

Como Verificar?
Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcAo "Pesquisa de Empenhos". Seleciona-se o

nome do municipio, o Orgão (RPPS), o periodo (primeiro ao Ultimo dia do periodo analisado, e

primeiro ao ultimo dia do exercicio se a prestacão de contas for dedezembro) e o elemento de despesa

"31901105". Clica-se no boa() "Pesquisar". ApOs a busca das informacOes, clica-se no botAo

"Imprimir" que se desdobra em trés ()Wes. Escolhe-se a opcAo "Empenho", que se desdobra em

mais cinco opcOes, devendo ser escolhida a opcAo "Todo Resultado". ApOs a visualizacAo do

relatOrio, it para a Ultima pagina e imprimi-la. Ato continuo, verificar se a retencdo lancada da

"Receita Extra-Orcamentdria" corresponde a 8% do total empenhado. Pode ser maior. Se a pesquisa

pelo elemento de despesa nAo retornar as informacOes esperadas, podem ter ocorrido duas situacOes:

auséncia de servidores vinculados ao RGPS ou realizacAo de empenho em dotacAo orcamentaria em

desacordo com a ResolucAo RN n° 011/06 ou corn a RN n° 008/07. No caso de ocorréncia da Ultima

hipOtese, identificar qual o elemento de despesa utilizado para empenho dos pagamentos.

0 Que Fazer? 
Inserir a informacdo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

10.2.4. Do empenho e paqamento da parte patronal: 

O que Verificar?
A ocorrencia de empenho da parte patronal da contribuicAo previdenciaria.

Onde Verificar?

No SICOM.
Como Verificar?
Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", °Nä.° "Pesquisa de Empenhos". Seleciona-se o

nome do municipio, o Orgao (RPPS), o periodo (primeiro ao Ultimo dia do periodo analisado, e
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primeiro ao Ultimo dia do exercicio se a prestacao de contas for de dezembro) e o elemento de despesa

"31901302". Clica-se no botAo "Pesquisar". ApOs a busca das informacOes, clica-se no botAo

"Imprimir" que se desdobra em tr'és opcOes. Escolhe-se a opcAo "Empenho", que se desdobra em

mais cinco opcOes, devendo ser escolhida a opcAo "Todo Resultado". ApOs a visualizacão do

relatOrio, ir para a Ultima pagina e imprimi-la. Repete-se a opera* de impressào, mas desta vez

selecionando a opcAo "Ordem de Pagamento", que se desdobra em mais quatro opcOes, devendo ser

escolhida a opcAo "Orcamentdria". ApOs a visualizacAo do relatOrio, ir para a Ultima pagina e

imprimi-la.

0 Que Fazer?

Inserir a informacào, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

10.2.5. Da compatibilidade do valor empenhado

0 que Verificar? 

Se o valor empenhado a titulo de contribuicAo previdenciaria patronal esti de acordo com a

norma legal.

Onde Verificar?

No SICOM.

Como Verificar?
Menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opcAo "Pesquisa de Empenhos". Seleciona-se o

nome do municipio, o Orgào (Poder Legislativo), o periodo (primeiro ao Ultimo dia do periodo

analisado, e primeiro ao Ultimo dia do exercicio se a prestacào de contas for de dezembro) e o

elemento de despesa "31901105". Clica-se no botAo "Pesquisar". Ap6s a busca das informacOes,

clica-se no boa() "Imprimir" que se desdobra em tres opcties. Escolhe-se a opcAo "Empenho", que se

desdobra em mais cinco opcOes, devendo ser escolhida a oink) "Todo Resultado". ApOs a

visualizacão do relatOrio, ir para a Ultima pigina e imprimi-la. Ato continuo, verificar se a retencAo

lancada da "Receita Extra-Orfamentdria" corresponde a cerca de 8% do total empenhado. Pode ser

maior. Se a pesquisa pelo elemento de despesa não retornar as informacOes esperadas, podem ter

ocorrido duas situacOes: auséncia de servidores vinculados ao RGPS ou realizacAo de empenho em

dotacão orcamentaria em desacordo corn a ResolucAo RN n° 011/06 ou com a RN n° 008/07. No caso

de ocorrencia da Ultima hipOtese, identificar qual o elemento de despesa utilizado para empenho dos

pagamentos e proceder a verificacão de correspondencia da porcentagem legal.

0 Que Fazer?
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Inserir a informacão, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

11. DOS CONTRATOS E ADITIVOS: 

11.1. SUJE ITOS A REGISTRO NO TCM 

0 que Verificar?

Se os contratos e os termos aditivos celebrados pela unidade prestadora de contas que devem

ser encaminhados em apartado a esta Corte para registro o foram, e se os registros esta() favoraveis ou

na'o.

Onde Verificar?

No "SICOM"

No "Tramitacdo".

Como Verificar?

No SICOM, menu "Balancete", sub-menu "Despesa", °Nap "Pesquisa de Contratos".

Seleciona-se o municipio, o Organ (RPPS), o period° (do primeiro ao Ultimo dia da prestacão de

contas, mas se for de dezembro a verificacão deve se dar do primeiro ao Ultimo dia do exercicio).

Clica-se no botdo "Pesquisar", e ap6s o retorno das informacOes, clica-se no botan "Imprimir", que

se desdobra em trés ()Wes, devendo ser selecionada a op* "Contrato", que tambem se desdobra em

duas opcbes, devendo ser escolhida a "Somente Contratos". Extrair tuna via desse relatOrio e verificar

quais sao os contratos sujeitos ao registro neste Tribunal. Apenas se houver algum contrato ou termo

aditivo sujeito ao registro neste Tribunal é que se procede a verificacao no sistema de tramitacao.

No Tramitacdo, menu "Consulta", °Nan "Pesquisa Processos". Seleciona-se o interessado

(nome do municipio) e o assunto (tipo de processo) e clica-se no botdo "Pesquisar". Ap6s o retorno

das informacties, busca-se o processo desejado no grid acima dos criterios de pesquisa e da-se um

duplo click no nnmero do processo desejado para visualizar as informaceies completas do processo

(Organ, valor, apreciacan final, recursos, etc.).

O Que Fazer?

Inserir a informacao, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

11.1.1. Corn registro pela ileqalidade 

O que Verificar? 

Se ha, dentre os contratos e os termos aditivos enviados para registro, algum que tenha sido

denegado.
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Onde Verificar? 
No "Tramitaglio".

Corn o Verificar? 
Menu "Consulta", opcAo "Pesquisa Processos". Seleciona-se o interessado (nome do

municipio) e o assunto (tipo de processo) e clica-se no botao "Pesquisar". ApOs o retomo das

informacoes, identifica-se urn a urn, no grid acima dos critórios de pesquisa, os contratos e aditivos do

exercicio em analise, e dd-se urn duplo click no amerce do processo desejado para visualizar as

informacOes completas do processo (OrgAo, valor, apreciacAo final, recursos, etc.), relacionando

aqueles que tenham sido considerados ilegais.

0 Que Fazer? 
Inserir a informacdo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

11.1.2. Com reqistro pela legalidade
0 que Verificar? 
Se os contratos e os termos aditivos celebrados no exercicio foram registrados pela legalidade.

Onde Verificar?
No "Tramitacelo".

Como Verificar?
Menu "Consulta", opcAo "Pesquisa Processos". Seleciona-se o interessado (nome do

municipio) e o assunto (tipo de processo) e clica-se no botäo "Pesquisar". Ap6s o retomo das

informacties, identifica-se urn a um, no grid acima dos criterios de pesquisa, os contratos e aditivos do

exercicio em analise, e dd-se um duplo click no ninnero do processo desejado para visualizar as

informacOes completas do processo (Orgào, valor, apreciacao final, recursos, etc.), relacionando

aqueles que tenham sido considerados legais.

0 Que Fazer?
Inserir a informacdo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

11.2. Informados ao SICOM 
0 que Verificar? 

Os contratos e aditivos celebrados no exercicio cujas informacOes contratuais foram

informadas eletronicamente.

Onde Verificar?
No SICOM
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Como Verificar? 
No SICOM, menu "Balancete", sub-menu "Despesa", opedo "Pesquisa de Empenhos".

Seleciona-se o nome do municipio, o Orgdo (RPPS) e o periodo. Clica-se no boa() "Pesquisar". ApOs

a busca das informacOes, correr os empenhos, verificando a descried° do objeto de cada urn,

identificando aqueles cujo objeto necessite a celebraedo de contrato. Ao correr os empenhos, as guias

na parte de baixo da tela vao mostrando se ha ordens de pagamento, anulaeOes. Liquidap3es, notas

fiscais e contratos. Naqueles em que haja necessidade de celebraedo de contrato, verificar se ha a guia

denominada "Contrato". Em caso afirmativo, clicar na guia e verificar se os dados foram devidamente

preenchidos. Caso nAo tenham sido informadas a contento, relacionar os beneficiarios, datas de

celebraedo e os valores das despesas.

0 Que Fazer?
Inserir a informaedo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

DO CONTROLE INTERNO: 
O que Verificar?
Se ha nos autos certidAo do controle intern° atestando a veracidade das informaelies constantes

na prestaedo de contas, assim como qual é a posieão do controle interno em relaedo a essas contas, e

ainda se a certidAo contem a indicaedo expressa de guarda dos documentos instrut6rios da prestaedo de

contas, mas que ndo precisam compor os autos.

Onde Verificar?
Na prestaedo de contas protocolada.

Como Verificar?
Manuseando a prestacAo de contas protocolada.

O Que Fazer?

Inserir a informaedo, de forma detalhada, no relatOrio preliminar e no certificado de auditoria.

OUTRAS VERIFICACe ES IMPORTANTES
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enquadre nos tOpicos apontados acima, mas que mereca constar nos autos, seja a titulo de

irregularidade ou mera observacão, deve ser apontada de forma minuciosa rio relatOrio preliminar e no

certificado de auditoria.

14. RELATC5R10 CONTABIL ELETRONICO 

14.1. Identificacio do Orqdo e da prestacão de contas

0 que Verificar?

Os dados corretos da prestacao de contas a ser analisada

Onde Verificar?

No SICOM.
Como Verificar?

Menu "Balancete", sub-menu "RelatOrio de Avaliacdo". Seleciona-se o nome do municipio, o

Orgdo, mes e ano da prestacao de contas. E clica-se no boa° "Buscar". Depois, clica-se no boa()

"Novo RelatOrio".

Nota: quando o OrgAo näo é o Executivo, aparece para selecAo apenas o Ultimo mes de cada

quadrimestre.

Que Fazer? 

14.2. Confiquracäo do relatOrio: 

que Verificar? 

Os itens a serem selecionados e aplicaveis ao Orgäo avaliado.

Onde Verificar?

No SICOM.
Como Verificar?

Depois de clicar no botdo "Novo Relatdrio", aparece na tela os itens a serem inseridos no

relatOrio, devendo ser marcada a caixa "Todos TOpicos".

Que Fazer? 
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15. DA BASE LEGAL

15.1. CONSTITUICAO FEDERAL

15.2. CONSTITUICAO DO ESTADO DE GOIAS

15.3. LEIS FEDERAIS 

15.4. LEIS ESTADUAIS

15.5. LEIS MUNICIPAIS 

15.6. PORTARIAS STN 

15.7. RESOLUCOES NORMATIVAS 

15.8. RESOLUCOES CONSULTA
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16. IMPLICACOES

ApOs a adocao do procedimento de abertura de vistas ao gestor, mesmo em caso

de nao rnanifestacao por parte do mesmo, far-se-a andlise conclusiva das contas,

emitindo o respectivo certificado de auditoria, devendo o parecer observar os

critèrios da tabela a seguir:

Assunto Item manual irregularidade Parecer Observacao

Aplicar principio

da

razoabilidade.

Aplicar multa no

contador.

Da	 prestacao

de contas.

Processo fisico

e	 envio	 de

dados	 ao

SICOM.

1.1,	 1.2,	 1.3,	 1.4,

1.5,	 1.7,	 1.8,

1.8.1,	 1.8.2,

1.8.3,	 1.8.4,

1.8.5,	 1.8.6,

1.8.7,	 1.9,	 1.9.1,

1.9.3,	 1.9.4,

Omisseles	 de

informacOes	 e

documentos;

omissOes	 de

assinaturas

obrigatOrias;

divergéncias	 entre

Irregular

1.9.5,	 2.1.1, as informacaes do

2.1.2,	 2.2.2, processo	 fisico	 e

2.2.3.1,	 3.1.2, SICOM;

3.1.3,	 3.1.4, inconsistancias	 e

3.1.5,	 3.1.6, omissães	 nas

4.1,	 4.2,	 5.1, informacOes	 do

5.2, 6.1, 6.2,	 7.1, SICOM;	 erros	 de

9.1,	 10.2.1, classificacao	 e/ou

10.2.2,	 11.2,	 14 codificacao	 de

despesas	 e

receitas;	 rift

obediancia	 aos

principios contabeis;

e outros.

Processos	 de

auditagem,

denCincia,

inspecOes,

1.6 Existancia	 de

processos no TCM

onde	 se	 tenha

apurado

Irregular
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representaceses,
tomada	 de
contas,	 vistoria,
contratos,	 e
admiss&o	 de
pessoal.

irregularidades	 na
gestao, ou	 julgado
ilegal.

Receita 2.1.1 Om issao	 de
receitas;
apropriacao	 de
recursos pUblicos

Irregular
Imputar
dabito

2.1.1.1 ContribuicOes	 dos
servidores	 e
patronal	 corn
aliquotas	 em
desacordo corn	 lei
federal

Regular
corn
ressalva

x

2.1.2 D ividas
previdenciarias
parceladas	 em
desacordo corn	 lei
federal e as normas
do MPS

Irregular x

Despesa	 a
Pagar

2.2.1, 3.2.1 Existancia de saldo
de despesa a pagar
liquidada em 31/12,
sem	 saldo
financeiro.

Irregular Aplicar principio
da
razoabilidade.

Realizavel,
devedores
diversos,
despesas	 em
responsabilidad
e

2 .2.3.2 , 2.2.3.3 C red itos a receber
de	 terceiros
decorrentes de atos
ilegais;	 nao
comprovacao	 dos
creditos inscritos no
realizavel;	 craditos
nao	 identificados

Irregular
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lancados	 no	 titulo

diversos.

Despesa	 em

relacao a LOA

3.1.1.1 Total das despesas

major	 que

autorizado na LOA

e	 nos	 creditos

adicionais

Irregular

3.1.1.1 Despesas	 sem

previsao na LOA ou

em	 Credit()

Adicionais.

Irregular

Despesa	 em

relacao a LOA

3.1.1.1 Suplementacao

realizada	 por

decreto	 assinado

pelo	 gestor	 do

RPPS.

Irregular x

3.1.1.1 Suplementacao	 de

dotacOes	 sem

saldos,	 em	 data

posterior	 a

realizacao	 da

despesa.

Irregular

Taxa	 de

Administracao

3.1.1.2 Gastos	 corn

Administracao	 do

RPPS	 maior	 que

2%	 do	 valor total

das	 remuneracOes,

proventos,	 e

pensOes	 dos

segurados

vinculados	 ao

RPPS, relativos ao

exercicio anterior.

Irregular X

Aplicar principio

da

razoabilidade

3.1.1.2 Omissao	 de

empenho	 de

Irregular
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despesas
obrigatOrias por lei,
e outras realizadas
— INSS, RPPS.

Despesa ilegal 3.1.4 Despesas
realizadas	 fora	 da
competência	 do

Irregular x

RPPS
Restos a pagar 3.2.2 Não pagamento da

divida	 inscrita	 nos
exercicios
anteriores.

Irregular Aplicar principio
da
razoabilidade.

3.2.2 Pagamento	 da
divida	 inscrita	 em
Restos a Pagar fora
da	 seqOancia	 da
liquidacão	 da
despesa, por fonte
de recurso.

Irregular Aplicar principio
da
razoabilidade.

3.2.3 Cancelamento	 da
divida	 inscrita	 em

Irregular

Restos a Pagar sem
a devida motivacao

DepOsitos	 e 3.2.4.1,	 3.2.4.2, Não	 recoihimento, Irregular Aplicar principio
consignacOes 3.2.4.3,	 3.2.4.4, ou	 recoihimento da

3.2.4.5, 10.1.3, parcial	 das
consignacOes	 e
depOsitos	 —	 INSS,
RPPS,	 IRRF,	 ISS,
OUTROS.

razoabilidade.

3.2.4.1,	 3.2.4.2, Recolhimento	 das Irregular Aplicar principio
3.2.4.3,	 3.2.4.4, consignacOes	 e da
3.2.4.5 dep6sitos	 nos

exercicios
seguintes, fora dos

razoabilidade.



a oa 6-9 /04

prazos legais.

Despesa	 corn
combu stiveis,
peps	 e
servicos	 de
manutencao de
veiculos.

6.2 Despesas elevadas
sem	 comprovacao
da	 vinculacao	 das
mesmas	 corn	 os
trabalhos do RPPS;
nao	 comprovacao
de controle dial-lc) de
veiculo	 quanto	 a
combustive!,
quilometragem	 e
servicos
executados;
fornecimento	 de
cotas	 de
combustivel	 para
use	 em	 carros
pa rticulares.

Irregular

Imputar
dêbito

Aplicar principio
da
razoabilidade

Despesa
corn obras.

7.1 Despesas	 corn
obras	 nao
cadastradas	 no
SICOM;	 obras	 da
nao competancia do
RPPS;	 obras	 corn
contratos	 julgados
ilegais;	 obras
superfaturadas;
obras	 fracionadas
no exercicio e nao
licitadas	 na
modalidade devida.

Irregular

Imputar
ddbito

Despesa	 corn
telefone

8.1, 8.2 Gasto	 excessivo
corn	 celular	 e
telefone	 fixo	 sem
comprovagao	 da

Irregular
Imputar
dèbito

Aplicar principio
da
razoabilidade



400 69 109,

vinculacao	 das
despesas	 ao
interesse do RPPS;
ligacOes
interurbanas	 de
interesse pessoal;

Cargos
comissionados

9.1.1 Excesso	 de
servidores	 em
cargos
comissionados;
cargos
comissionados 	 que
nao sao de chefia,
assessoramento ou
direcao.

Ressalvar.

Fixar prazo
para
regularizac
ao

Ato de Pessoal
sujeito	 a
registro no TCM
(Autarquia)

9.2.1.1, 9.2.1.2, Nao	 envio	 para
registro	 no	 TCM,
dos	 atos	 de
concurso	 pCiblico,
ou selecao pCiblica,
feitos	 pela
autarquia;	 registro
de	 admissao	 de
pessoal concursado
e/ou	 prazo
determinado	 corn
julgamento	 pela
ilegalidade;

Irregular
Fixar prazo
para	 o
encaminha
mento.

x

9.2.2 Nao	 envio,	 para
registro	 no	 TCM,
dos	 atos	 de
concessao	 de
aposentadorias	 de
servidores

Irregular
Fixar prazo
para	 o
encaminha
mento

x

9.2.3 Nao	 envio,	 para Irregular X	 I
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registro	 no	 TCM,
dos	 atos	 de
concessao	 de
pensOes	 a
dependentes	 de
servidores

Fixar prazo
para	 o
encaminha
mento

Despesa	 corn
didrias

9.3 Gastos	 excessivos
corn didrias; didrias
para	 viagens	 nao
comprovadas;
didrias	 em	 valor
exorbitante;	 didrias
para	 viagens	 de
interesse	 pessoal;
didrias	 para	 pagar
combustIvel; didrias
para	 corn plemento
de saldrio.

Irregular
Imputar
ddbito

Contribuicao
previdencidria
para o RPPS —
parte	 do
servidor	 e
patrona I.

1 0.1 .4 0 valor descontado
do servidor em favor
do RPPS é menor
que o devido; use
de	 aliquota	 para
desconto	 da
contribuicao	 do
servidor em favor do
RPPS menor que a
legal;	 nao
recolhimento	 ao
RPPS	 do	 valor
descontado	 dos
servidores;	 nao
contabilizacao	 dos
valores
descontados.

Irregular

.1
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10.1.5 Nao empenhamento
da	 parte	 patronal
em favor do RPPS;
nao pagamento da
despesa
empenhada	 em
favor do RPPS;

Irregular

10.1.6 0 valor da despesa
empenhada,	 parte
patronal	 em	 favor
do RPPS, é menor
que	 o	 devido;
aplicacao	 de
aliquota	 da	 parte
patronal	 em	 favor
do RPPS, abaixo do
legal;

Irregular

Contribuicao
previdenciaria
para o INSS —
parte	 do
servidor	 e
patronal

10.2.2, 10.2.3 0 valor descontado
do servidor em favor
do INSS 6 menor
que o devido; use
de	 aliquota	 para
desconto	 da
contribuicao	 do
servidor em favor do
INSS menor que a
legal;	 nao
recoihimento	 ao
INSS	 dos	 valores
descontados;	 nao
contabilizacao	 dos
valores
descontados.

Irregular

10.2.4 NA° empenhamento
da	 parte	 patronal

Irregular

i
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em favor do INSS;
nao pagamento da
despesa
empenhada	 em
favor do INSS;

10.2.5 0 valor da despesa
empenhada,	 parte
patronal,	 em	 favor
do INSS, 6 menor
que	 o	 devido;
aplicacao	 de
aliquota	 da	 parte
patronal	 em	 favor
do INSS, menor que
a legal;

Irregular

Contratos,
convenios,	 e
aditivos

11.1 N ao	 envio	 para
registro no TCM dos
contratos,
convenios e aditivos
exigidos por norma
do TCM

Irregular

11.1.1 Contrato,	 conv6nio,
aditivo corn registro
pela ilegalidade

Irregular

Controle interno 12 certidao vaga,	 nao
condizente com os
termos fixados pelo
TCM;	 nao
certificacao	 pelo
Controle Interno dos
relatOrios	 exigidos
pelo TCM; certidao
do Controle Interno
em desacordo corn
o	 verificado	 na

Regular
corn
ressalvas

Aplicar principio
da
razoabilidade

x
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analise das contas.
Omissao	 da
certidao do Controle
I nterno;

Irregular X

Aposentadorias,
pensOes.

Pagamento	 de
aposentadorias 	 e
pensOes registradas
pela ilegalidade pelo
TCM.

Irregular X

AlienacOes	 do
patrimenio	 do
RPPS

AlienacOes de bens
julgadas ilegais pelo
TCM

Irregular X

Certidao	 de
regularidade
fiscal	 junto	 ao
MPS

CRP negativa Irregular X

Avaliacao
atuarial

Nao	 apresentacao
de	 calculo	 atuarial
do exercicio

Irregular X

Aplicagao
financeira

Aplicacao	 dos
recursos do RPPS
fora das normas do
Banco	 Central	 do
Brasil

Irregular X
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Tribunal de Contas dos Municipios

Primeira Auditoria de Avaliagao das Contas mensais de Gestao

17 — Relacâo de documentos que devem compor a prestagäo de
contas do mes de dezembro de cada exercicio, do RPPS
objetivando a analise e julgamento de todo o exercicio.(RN
07/08)

17.1 - Demonstrativo de Resultado da Avaliagao Atuarial — DRAA, correspondente

avaliagao atuarial realizada ao final do exercicio financeiro anterior (Portaria MPAS n°. 4.992,

de 5 de fevereiro de 1999 e alteragOes posteriores);

	

17.2	 Dernonstrativos bimestrais da conformidade das aplicagOes de recursos

previdenciarios em moeda corrente, corn as normas expedidas pelo Conselho Monetario

Nacional, conforme modelo Anexo I (Portaria MPAS n°. 4.992/99 e alteragOes

posteriores);

	

17.3	 Extratos bancarios de todos os meses, devidamente conciliados, das contas

correntes e de investimento onde sao mantidos recursos financeiros do regime prOprio

de previdancia;

	

17.4	 COpia da avaliagao atuarial realizada quando do encerramento do exercicio

financeiro (Portaria MPAS n°. 4.992/99 e alteragOes posteriores);

	

17.5	 Demonstrativo do valor total da remuneragao, proventos, pensOes, e beneficios

dos segurados vinculados ao Regime PrOprio de Previdancia Social, relativamente ao

exercicio financeiro anterior ao que se refere a prestagao de contas;

	

17.6	 Demonstrativo de que os gastos corn a administragao do RPPS esta dentro do

limite fixado pela lei municipal que criou o RPPS, e nao excede o limite de 2,00% do

valor total da remuneragao dos servidores ativos e inativos, vinculados ao RPPS,

relativamente ao exercicio anterior;

	

17.7	 Legislagao que instituiu e regulamentou o RPPS no Municipio, bem como

alterageles ulteriores, enviadas por meio magnetico, dando inteira ciancia das normas

especfficas estabelecidas, em particular quanto aos critarios e formas de concessao dos

beneficios; a avaliagao do padrao das aliquotas de contribuigao do servidor vinculado ao

regime assim como da parte patronal; a consignagao do limite fixado para a realizagao

Rua 68 no 727- CENTRO - FONE 3216-6160-FAX 3223.9011-CEP 74055-100-GOIANIA
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Tribunal de Contas dos Municipios
Primeira Auditoria de Avaliagao das Contas mensais de Gestao

das despesas administrativas (Portaria MPS n° 1.317/2003)

	

17.8	 Certificado de Regularidade Previdencidria emitido pelo Ministêrio da Previdéncia

Social (CRP), expedido no ultimo més do exercicio. Em caso de CRP positiva, indicar e

comprovar as providëncias tomadas para a corregao das irregularidades apontadas na

CRP;

	

17.9	 Informagao de como é feito o registro contàbil individualizado das contribuigbes

dos servidores e dos entes;

	

17.10	 Terrnos de Acordos firmados corn o Executivo, para pagamento das contribuigOes

previdenciârias em atraso, apuradas e confessadas, acompanhados das Leis que

autorizaram os Termos de Acordos, e dos demonstrativos que discriminem, por

competancia, os valores originkios da divida, as atualizagaes, os juros e o valor total

consolidado, se houver;

	

17.11	 Certidao contendo os nomes dos dirigentes e membros dos Conselhos de

Administragao e Fiscal, dos responsAveis pela tesouraria, almoxarifado e patrimOnio,

quando houver, bem como os respectivos periodos de gestao, afastamentos e

substituigOes;

	

17.12	 CC:91a do ato de fixagao de remuneragao e demonstrativos dos pagamentos

efetuados aos gestores do Fundo e aos membros dos Conselhos se houver;

17.13 Notas explicativas necessdrias a esciarecimentos das demonstragdes financeiras;

	

17.14	 Atas das reuniOes ou respectivo(s) extrato(s) do(s) Orgao(s) deliberativo(s)

competente(s) que tenha(m) aprovado as demonstragOes financeiras, se houver;

	

17.15	 Cc5pia do parecer do Conselho Fiscal;

	

17.16	 Relagao das incorporagOes e desincorporageses de bens mOveis e imOveis,

especificando forma e razao;

	

17.17	 COpia das publicagOes do demonstrativo financeiro e orgamentkio e da receita e

despesa previdenciâria e acumulada no exercicio; (Lei 9.717/98 c/c Portaria MPS

4.992/99).

	

17.18	 Ata de eleigao dos dirigentes do RPPS, bem como dos membros do Conselho de

Administragao e Conselho Fiscal, corn as devidas representageles;

17.19 RelatOrio das aposentadorias e pensaes, assim como outros beneficios pagos pelo

RPPS, indicando no caso das aposentadorias e pensees as resolugOes do TCM que

apreciaram os atos concessOrios.
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17.20 - Certidao do Controle Interno certificando que os documentos contabeis originais

encontram-se sob sua guarda, devidamente arquivados, que as demonstracOes

contabeis refletem fatos reais, e que o Sistema de Controle Interno executa todos os

controles constantes da Resolucao Normativa n ° 004/2001;

17.21 - Extrato emitido pelo TCM, via internet, mostrando que o gestor cadastrado no TCM

e o mesmo que esta prestando as contas.

Nota: 0 dernonstrativo relacionado nos item 17.1 deve ser elaborado de acordo corn os

modelos disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Ministêrio da

Previdancia Social, conforme o caso.
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