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Verificou-se ainda que os recolhimentos ocorreram por parte patronal e do servidor civil ativo, 
civil inativo e pensionistas, sendo realizados pelas entidades Prefeitura Municipal. Câmara 
Municipal e Nova Cantu Prev. 

2.2 DEMAIS RECEITAS 

Ainda, segundo o Balancete das Receitas, verificamos que estão devidamente lançados os 
registros das receitas de rendimentos de aplicação financeiras. 

2.3 RESULTADO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - RECEITAS 

Verificou-se através do Balancete da Receita, gerado pelo Sistema Elotech, que durante o 
período analisado, houve uma frustração de arrecadação em relação ao valor orçado, conforme 
demonstra a tabela abaixo: 

Receitas Previsão no Período Realização no Período Resultado (%) 

Contribuições 1.100.000,00 959.268,35 87,20% 
Patrimonial 1.350.000,00 810.989,78 60,07% 
Aportes 750.000,00 567.361,02 75 64% 

Total 3.200.000,00 2.337.619,15 73,05% 

2.4 GESTÃO DE INVESTIMENTOS 

Verificou-se que o Comitê de Investimentos do Nova Cantu Prev em obediência à Resolução 
do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/201 O, elabora anualmente sua Política de 
Investimentos, sendo aprovada pelo Conselho de Administração e publicada no link do RPPS 
dentro do site do Município. 

Conforme relatórios do Comitê de Investimentos, durante o 1° semestre de 2021, os 
investimentos do RPPS tiveram uma rentabilidade positiva no valor de R$ 514.630,22. A 
rentabilidade da carteira -nos meses de janeiro e fevereiro ficou negativo, e de março a junho 
ficou positivo. 

O Comitê de Investimentos justificou que ainda perdura a volatilidade no mercado financeiro 
por consequência das pandemia da COVID-19, somado às incertezas das políticas públicas 
interna e externas que impactam diretamente o mercado financeiro mundial. Com o avanço da 
vacina, espera-se que os próximos meses serão de retorno positivo. 

O Comitê realiza reuniões periódicas e conforme as atas disponibilizadas no link, dentro do site 
do Município, verificou-se que são feitas análises do cenário econômico e da composição da 
carteira de investimentos. 

3. DESPESA

3.1 FORMALIZAÇÃO E CONTEUDO 
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r) Relatório circunstanciado TCE-PR, Formulário de Encaminhamento e extrato de Autuação
para TCE-PR, caso este já tenha sido encaminhado ao Tribunal.

Quanto aos pagamentos dos servidores inativos e pensionistas processaram-se dentro das 
datas previstas, de acordo com a Lei Municipal 137 /2005, ocorrendo no quinto dia útil do mês 
subsequente, conforme segue: 

COMP.ETENCIA DATAS DE PAGAMENTOS 

Janeiro 05/02/2021 
Fevereiro 05/03/2021 

Março 08/04/2021 
Abril 07/05/2021 
Maio 08/06/2021 

Junho 07/07/2021 

3.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Verificou-se por meio dos relatórios do Sistema Elotech, que os gastos administrativos com 
recursos da Taxa de Administração estão dentro do limite de até 2% (dois por cento) do valor 
total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, conforme art. 
93 da Lei municipal nº 137 /2005, e previsão orçamentária anual. 

3.4 ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS 

Em análise comparativa entre o Relatório de Empenhos Orçamentários e o Relatório de 
Despesas Extraorçamentárias do Sistema Elotech, com o movimento de caixa disponibilizado 
pela Contabilidade (empenho, notas de liquidação de empenho, nota de despesa 
extraorçamentária, liquidação, ordem de pagamento, notas fiscais, boletos e comprovantes de 
pagamentos bancários), verificou-se que foram cumpridas todas as obrigações financeiras no 
período. 

3.5 RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- DESPESAS 

De acordo com o Balancete das Despesas, verificou-se que as despesas estão abaixo do valor 
orçado para o período, conforme quadro abaixo: 

Despesas Previsão no Período Realizacão no Período Resultado% 
Deso. Correntes 100.000,00 23.800,90 23,80% 
Aposentadorias 1.000.000,00 885.933,41 88,59% 
Pensões 150.000,00 76.028,38 50,68% 
Total 1.250.000,00 985.762,69 78,86& 
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7 .2 Conselho Fiscal é composto por: 

Re resentantes do Poder Executivo 02 efetivos e 02 Su lentes 
Re resentantes do Poder Le islativo 01 efetivos e 01 Su lentes 
Re resentantes dos Servidores Atlvos 01 efetivos e 01 Su lentes 
Re resentantes dos Servidores Inativos 01 efetivos e 01 Su lentes 

TOTAL: 05 membros 

De acordo com o Decreto nº 834/2012, de 25 de agosto de 2012, o Comitê de Investimentos é 
composto por 05 (cinco) membros sendo: 02 originários do Conselho de Administração, 01 
membro originário do Conselho Fiscal, o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro. 

Verificou-se ainda que as atas dos Conselhos de Administração, Conselho Fiscal e do Comitê 
de Investimentos encontram-se devidamente publicadas no link do RPPS dentro do site do 
município. 

8. PROCESSOS JUNTO AO TCE/PR

Constatou-se que no período, a Autarquia possui junto ao Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, 20 (vinte) processos enviados que aguardam análise e homologação, sendo 17 
aposentadorias e 03 pensões. 

9. DENUNCIAS OU REPRESENTAÇÕES

Até o presente momento não temos conhecimento de denúncias ou representações. 

10. LICITAÇÕES E CONTRATOS

No período averiguamos 02 (dois) processos de licitação, sendo: 

Tipo de Nº da Nº do Objeto 
Licitação Licitação Processo 

Dispensa 001/2021 001/2021 Contratação de Prestação de 
Serviços na área de Avaliação 
Atuarial para RPPS, para 
realização do Cálculo Atuarial 
para o exercício de 2021. 

Dispensa 002/2021 002/2021 Aquisição de Licença de Uso de 
Sistema para Cálculos de 
Aposentadorias e Pensões. 
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No período foi firmado 01 (um) contrato, sendo: 

Contrato Tipo de Nº da Nº do Objeto 
Licitação Licitação Processo 

Contrato nº Dispensa 002/2021 002/2021 Aquisição de 
001/2021 Licença de Uso 

de Sistema 
para Cálculos 
de 
Aposentadorias 
e Pensões, 
pelo prazo de 

. 

02 (dois) anos. 

11. LICITAÇÕES E CONTRATOS

Constatou-se que de acordo com a Secretaria da Previdência - Ministério da Economia, o 
Município está com o CRP (nº 987719 - 197019) vigente e com validade até 11/11/2021. 

12. TRANSPARÊNCIA

Em atendimento aos princípios da Publicidade e Transparência o Nova Cantu Prev mantém 
seu link (dentro do site do município) atualizado, a versão atual possui boa usabilidade, 
facilitando o acesso às informações da autarquia. 

Portanto, não foram verificados quaisquer erros ou vícios quanto à sua formalidade, concluindo 
• 

pela REGULARIDADE dos procedimentos realizados no 1° Semestre de 2021. 

É o relatório. 

Nova Cantu, 16 de agosto de 2021. 

Controlador Interno 


