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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO N° 1072.0039.14 

1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa nº 09/2008 do 

TCEMG, tendo como base a Constituição Federal de 1988, a lei 4.320/64, Lei 

Complementar 101/00, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais – TCEMG, a Decisão Normativa 10/2013 do TCE-MG, a Instrução Normativa 

nº. 14/2011 do TCEMG e os demais instrumentos legais aplicáveis à matéria, 

apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 

2013, parte integrante da Prestação de Contas Anual, referente ao Fundo De Previdência 

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

– Centro – Contagem/MG. 

Nossos exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, 

incluindo, consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes na 

extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos 

elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas. 

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

AGM, unidade administrativa do Sistema Municipal de Controle Interna, nos termos do 

o Decreto nº 089, de 25 de junho de 2013, em atendimento às exigências da Instrução 

Normativa em referência. 
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2. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 

O Município não possui um instituto de previdência constituído como entidade 

autônoma, mas sim como um Fundo de Previdência estruturado, denominado Fundo de 

Previdência dos Servidores do Município de Contagem - PREVICON, instituído pela 

Lei Complementar nº 005, de 12/06/06. 

A gestão administrativo-financeira e a gestão dos benefícios do PREVICON estão a 

cargo de unidade gestora única, Secretaria Municipal de Administração, sendo que as 

operações do Fundo de Previdência são controladas individualmente, ou seja, distinta 

daquelas do Município orçamentária, contábil e financeiramente. 

A Lei Complementar nº 062, de 12/05/2009, implementou a segmentação ou segregação 

de massa de segurados do Fundo de Previdência dos Servidores do Município de 

Contagem - PREVICON, instituindo o Fundo Financeiro e o Fundo Previdenciário, 

sendo: 

 Fundo Financeiro: sistema estruturado pelas contribuições a serem pagas pelo 

Município de Contagem, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas 

vinculados, fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo o seu plano 

de custeio calculado atuarialmente e na hipótese de haver insuficiência de 

recursos o Município de Contagem realizará aportes (art.4º). 

 Fundo Previdenciário: estruturado pelas contribuições a serem pagas pelo 

Município de Contagem, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas 

vinculados, sendo fixadas com a finalidade de acumulação de recursos para 

pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do RPPS, sendo 

o seu plano de custeio calculado atuarialmente. Farão parte do Fundo 

Previdenciário os servidores detentores de cargos de provimento efetivo 

admitidos a partir de 1º (primeiro) de março de 2009. O Fundo Previdenciário 

será estruturado em regime financeiro de capitalização (art.7º). 

No que se refere às contas anuais, a Lei Complementar nº 102, de 18/01/08, que dispõe 

sobre a organização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, determina em 
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seu Título II – Da Fiscalização e do Controle, Seção II – Das Contas do Prefeito, no 

artigo 42 que: 

“§3º - As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer 

conclusivo do órgão central do sistema de controle interno, que 

conterão os elementos indicados em atos normativos do 

Tribunal”. 

O Poder Executivo, com vistas a atender o dispositivo legal, determinou no Decreto nº 

190, de 15/10/13, que trata do encerramento do exercício financeiro de 2013, que 

“compete à Controladoria-Geral do Município a elaboração do relatório de controle 

interno concernente à avaliação da execução da Lei Orçamentária Anual, em 

cumprimento ao disposto no art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de 

janeiro de 2008”. 

Da mesma forma, conforme determina o art. 16 do Decreto nº 190/2013, os órgãos e 

entidades da Administração Pública ficam obrigados a disponibilizar para a 

Controladoria-Geral do Município os relatórios das Demonstrações Contábeis contendo 

informações sobre os fatos relevantes que possam influenciar na interpretação dos 

resultados. 

Em cumprimento aos referidos dispositivos legais, a Auditoria-Geral do Município, 

órgão da Controladoria-Geral do Município, realizou o presente trabalho tomando como 

referência os dados registrados no Sistema de Administração Financeira e Controle 

Interno – SAFCI relativos aos exercícios financeiros de 2012 e 2013. 

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em itens previstos nos §§ 2° e 

3º do art. 10 da IN TCEMG nº 09/2008, como se denota a seguir. 

3. RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO 

ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL. 

3.1. Gestão Orçamentária 

Consideramos que: 

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

desempenho previamente definidos, aliado à observância de prazos definidos; a sua 
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mensuração se faz a partir da relação entre resultados obtidos e resultados previstos 

(metas físicas previstas versus metas físicas executadas); e 

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

produzidos e recursos empregados; a sua mensuração se faz a partir da relação entre 

resultados obtidos em face dos previstos (metas físicas previstas versus metas físicas 

executadas) aliados aos custos incorridos em face dos previstos (despesa executada 

versus despesa prevista originalmente). 

O Quadro I demonstra o Balanço Orçamentário de 2013. 
 

Quadro I 

Balanço Orçamentário 

RECEITAS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS 

Correntes 78.237.386,00 43.294.996,56 34.942.389,44 

Contribuição 55.975.386,00 31.127.976,96 24.847.409,04 

Patrimonial 14.200.000,00 4.243.595,81 9.956.404,19 

Serviços 1.000,00 23.409,33 -22.409,33 

Outras Correntes 8.061.000,00 7.900.014,46 160.985,54 

Intra orçamentária 52.594.000,00 46.117.785,38 6.476.214,62 

(-) Deduções  0 -23.437,83 23.437,83 

Total 130.831.386,00 89.389.344,11 41.442.041,89 

Déficit 22.378.000,00 15.196.702,17 7.181.297,83 

Total Geral 153.209.386,00 104.586.046,28 48.623.339,72 

DESPESAS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS 

Correntes 127.486.563,45 104.586.046,28 22.900.517,17 

Pessoal Enc. Sociais 125.576.480,17 104.483.395,30 21.093.084,87 

Outras Correntes 1.910.083,28 102.650,98 1.807.432,30 

Capital  250.000,00 0 250.000,00 

Excluídos p/ TCEMG 25.472.822,55 0 25.472.822,55 

Total 153.209.386,00 104.586.046,28 48.623.339,72 

Superávit 0 0 0 

Total Geral 153.209.386,00 104.586.046,28 48.623.339,72 

Fonte: Relatório SAFCI: Balanço Orçamentário 2013.  
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O balanço orçamentário estimou a receita em R$ 130.831.386,00, apresentando uma 

arrecadação de R$ 89.389.344,11, ou seja, a execução ficou R$ 41.442.041,89, menor 

do que o previsto.  

A despesa foi fixada da ordem de R$ 153.209.386,00 e apresentou uma execução de R$ 

104.586.046,28, isto é, uma execução de R$ 48.623.339,72 abaixo do fixado para o 

exercício.  

No comparativo entre as receitas e despesas totais executadas verificou-se um déficit na 

execução orçamentária no montante de R$ 15.196.702,17, sendo compensado através de 

aportes financeiros (receita extraorçamentária) do Tesouro Municipal ao PREVICON, 

no valor de R$ 34.402.521,78, conforme demonstrado no Quadro III, do item 3.2. 

Gestão Financeira, deste relatório. 

Uma melhor avaliação sobre os mecanismos de controle adotados para o 

acompanhamento do desempenho das metas físicas dos programas governamentais, e 

execução orçamentária, sobre a assunção de compromissos em face da disponibilidade 

financeira, pode ser efetuada através do Relatório de Controle Interno do Poder 

Executivo, considerando que a gestão do PREVICON é efetuada pela Secretaria 

Municipal de Administração. 

Não obstante, podemos concluir que a gestão orçamentária do PREVICON apresentou-

se parcialmente eficaz e eficiente pela não realização de receitas previstas no exercício 

de 2013, principalmente as receitas patrimoniais e de contribuição. Todavia, o déficit 

compensado com receitas extraorçamentárias de aportes financeiros do tesouro encontra 

o devido amparo legal nos termos da segregação de massa efetuada em 2009, conforme 

se observa na analise da gestão financeira. 

3.2. Gestão Financeira 

Consideramos que: 

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

efeito de assunção de compromissos do PREVICON, verificando se a existência de 

recursos financeiros disponíveis em 31/12/13 são suficientes para lastrear as inscrições 

em ―Restos a Pagar‖ processados e não processados no exercício; e 

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

com vistas à observância de disposições legais, ao conhecimento tempestivo das 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

disponibilidades do PREVICON e à previsão de ingressos futuros para efeito de 

assunção de compromissos financeiros. 

O Quadro II demonstra a disponibilidade financeira do PREVICON em 31/12/13, e os 

compromissos assumidos no exercício e ainda não pagos.  

Quadro II 
 

 Disponibilidades Financeiras 

Saldos Valor  

Caixa  - 

Bancos C/ Movimento 19.383,85 

Aplicações Financeiras 57.106.023,91 

Fundos de Renda Fixa 216.207,15 

Fundos de Renda Variável 2.681.186,84 

Total Disponibilidades (A) 60.022.801,75 

Processados  10.788,38 

Não Processados 2.455,58 

Total de Inscrições em Restos a Pagar / 2013 (B) 13.243,96 

Suficiência Financeira (A) – (B) 60.009.557,79 

Fonte: SAFCI - Balanço Financeiro (Encerramento) 2013. Memorial de restos a pagar processados e não 

processados, ano de 2013. 

Diante do exposto, podemos considerar que o PREVICON apresentou-se eficaz e 

eficiente na gestão financeira do exercício de 2013, sendo que o Fundo de Previdência 

possui disponibilidade financeira de R$ 60.009.557,79, que superam os restos a pagar, 

por causa dos aportes financeiros de origem do tesouro, conforme observado no 

Quadro III.  

Quadro III 

Aportes ao PREVICON 

Aportes para RPPS Plano Financeiro Plano Previdenciário Total 

Abr 7.577.355,32 115.331,61 7.692.686,93 

Mai 4.060.888,67 0 4.060.888,67 

Jun 4.583.156,60 0 4.583.156,60 

Jul 2.932.964,14 0 2.932.964,14 

Ago 3.228.910,20 0 3.228.910,20 

Set 2.303.915,24 0 2.303.915,24 

Out 9.600.000,00 0 9.600.000,00 

Total em 2013 34.287.190,17 115.331,61 34.402.521,78 
Fontes: SICOF 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

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

repasses de recursos do Tesouro da Prefeitura. Entretanto, o aporte financeiro encontra 

devido amparo legal, nos termos do parágrafo único, do art. 4º da Lei Complementar 

062 de 2009, que estabelece a segregação de massa dos segurados do PREVICON, haja 

vista que o Fundo Financeiro é histórica e atuarialmente deficitário, considerando a 

segregação de massa e ausência de contribuições ao longo da história do Município. 

3.3. Gestão Patrimonial 

Consideramos que: 

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

patrimônio se estabelece, verificando simultaneamente, sua utilização e sua 

conservação; e 

b) eficiência da gestão patrimonial é o conhecimento tempestivo do patrimônio do 

órgão, no que se refere ao seu conteúdo e à sua utilização, verificando a existência de 

mecanismos de controle que possibilitem tal conhecimento. 

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

patrimoniais, o PREVICON não possui patrimônio próprio, uma vez que é unidade 

orçamentária vinculada à Secretaria de Administração do Município e a análise sobre a 

eficiência e eficácia na gestão patrimonial encontra-se na prestação de contas do 

Executivo Municipal. 

O PREVICON, através de Ofício nº 41/2014, declara ainda a inexistência de qualquer 

valor pecuniário em tesouraria.    

3.4. Observância quanto aos limites para inscrever despesas em restos a pagar e, 

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

No que se refere a restos a pagar, a disponibilidade financeira em 31/12/2013 

apresentou suficiência para acobertar os compromissos inscritos em Restos a Pagar, 

mediante aportes financeiros de origem do Tesouro da Prefeitura, como demonstrado no 

Quadro II outrora mencionado. 
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Quanto ao gasto com pessoal, ressalta-se que o quadro de pessoal lotado no 

PREVICON está incluído na Despesa Total com Pessoal do Executivo já que o mesmo 

está vinculado à Secretaria de Administração e está demonstrado detalhadamente na 

prestação de contas consolidada do Município. 

 

3.5. Informações quanto à destinação dos recursos obtidos com a alienação de 

ativos. 

 

Não houve arrecadação de recursos provenientes da alienação de ativos no exercício de 

2013. Segundo Ofício nº 143/2014, o PREVICON não realizou nenhuma incorporação 

ou desincorporação de bens no exercício de 2013, nesse sentido não houve alienação de 

ativos no PREVICON. 

 

3.6. Indicação do montante inscrito em restos a pagar e do saldo, na conta 

Depósitos, de valores referentes a contribuições previdenciárias devidas a instituto 

ou fundo próprio de previdência, se houver. 

 

O quadro de pessoal lotado no PREVICON pertence à Secretaria Municipal de 

Administração da Prefeitura de Contagem – Administração Direta, que está incluída na 

Despesa Total com Pessoal do Executivo. O saldo da conta contábil Depósitos 

(2110179 / 2110180 / 2110186) no Município de Contagem está desmembrado no 

Quadro IV. 

Quadro IV 

Depósitos 

Depósitos - Conta Contábil (2110179 / 2110180 / 2110186) 

FAMUC - Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 234.944,08 

FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem 2.018,46 

CONPARQ - Fundação de Áreas Verdes e Parques de Contagem 201,34 

PREVICON - Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem 96.775,39 

FMS - Fundo Municipal de Saúde 569.821,26 

Prefeitura - Administração Direta 1.475.955,83 

Total de Depósitos do Município de Contagem 2.379.716,36 

Fonte: SICOF – Balancete de Verificação Analítico 2013 
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O montante inscritos em restos a pagar do Município de Contagem referente à 

contribuição patronal encontra-se demonstrado Quadro V. 

Quadro V 

Restos a Pagar – Patronal 

Órgãos 2013  

Prefeitura Municipal 2.566.439,16 

Fundo Municipal De Sáude—FMS 280.208,96 

Fundação de Assistência Médica e de urgência de Contagem-FAMUC  1.504.357,25 

Fundação de Ensino de Contagem-FUNEC 174.554,65 

Fundação de Parques e  Áreas Verdes de Contagem-CONPARQ 2.589,22 

Fundação Cultural de Contagem-FUNDAC 483,65 

Fundo de Previdência dos Servidores de Contagem-PREVICON 8.685,82 

TOTAL MUNICÍPIO 4.537.318,71 
Fonte: SICOF - Anexo V e VIII – SIACE/PCA 

3.7. Detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações 

patronais, distinguindo-se os valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) daqueles repassados ao instituto ou fundo próprio de previdência, se 

houver. 

O quadro de pessoal lotado no PREVICON pertence à Secretaria Municipal de 

Administração, que está incluída na Despesa Total com Pessoal do Executivo. Assim 

sendo, quaisquer procedimentos relativos a pendências de obrigações patronais junto ao 

quadro de pessoal do PREVICON, constam do relatório de controle interno do poder 

Executivo, abaixo o quadro demonstrativo dos recolhimentos patronais para o INSS e 

Fundo de Previdência Próprio, efetuados no exercício de 2013. 

 

Quadro VI 

Recolhimentos 

ÓRGÃO 2013 

INSS 37.573,66 

PREVICON 67.544,45 

Fonte: Safci (Posição Empenho por Período – Código: 319013 INSS / 319113 PREVICON) 
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3.8. Avaliação dos procedimentos adotados quando de renegociação da dívida com 

o instituto ou fundo próprio de previdência, se houver, com indicação do valor do 

débito, dos critérios utilizados para a atualização da dívida, do número de parcelas 

a serem amortizadas ou de outras condições de pagamento pactuadas. 

 

No exercício de 2013 não houve renegociação de dívida da Administração Direta, 

Indireta e Legislativo com o PREVICON.  

 

3.9. Informação quanto às providências adotadas pelo dirigente da entidade diante 

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

período, de sindicâncias, inquéritos e processos administrativos ou tomadas de 

contas especiais instauradas e os respectivos resultados, com indicação de 

números, causas, datas de instauração e comunicação ao Tribunal de Contas. 

 

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

Unidade Gestora e Orçamentária, vinculada a Secretaria Municipal de Administração. 

Dessa forma, quaisquer providências relativas a sindicâncias, inquéritos e processos 

Administrativos ou Tomada de Contas Especiais são tomadas pela Secretaria de 

Administração e constam do relatório de controle interno do poder Executivo, conforme 

informações prestadas pela Corregedoria-Geral  do Município de Contagem. 

 

3.10. Informação acerca da conformidade dos registros contábeis gerados pelos 

sistemas operacionais utilizados pelas entidades com os dados do SIACE, 

principalmente com relação aos saldos anteriores. 

 

O artigo 11 da Instrução Normativa nº 009/2008 do TCEMG determina que os 

responsáveis pela contabilidade deverão observar a consistência dos dados gerados no 

sistema operacional utilizado pelas entidades com aqueles reproduzidos no 

SIACE/PCA, não obstante, o item VIII do §2º, do artigo 10 da mesma instrução 

normativa requeira manifestação do órgão de Controle Interno, acerca da conformidade 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

dos registros contábeis gerados pelos sistemas operacionais utilizados pelas entidades 

com os dados do SIACE, principalmente com relação aos saldos anteriores.  

Os registros contábeis gerados pelo sistema operacional utilizado – Sistema de 

Administração Financeira e Controle Interno – SAFCI – Módulo SICOF encontram-se 

em conformidade com os dados do SIACE, inclusive no que se refere aos saldos 

anteriores analisados. 

 

3.11. Informações sobre os critérios adotados para manter atualizados os dados 

cadastrais dos contribuintes e segurados. 

 

No exercício de 2013 não foi realizado o censo do servidor aposentado, entretanto, o 

Fundo Gestor do RPPS continuou a atualizar os dados dos aposentados e pensionistas, 

de acordo com a necessidade com fulcro no Decreto nº 1470, de 15/11/2010. 

 

3.12. Detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações 

patronais, distinguindo-se os valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS - daqueles retidos pelo próprio instituto ou fundo gestor de regime 

próprio de previdência social. 

 

Ressaltamos mais uma vez que o quadro de pessoal lotado no PREVICON pertence à 

Secretaria Municipal de Administração, que está incluída na Despesa Total com Pessoal 

do Executivo. Assim, os procedimentos relativos a pendências de obrigações patronais 

junto ao quadro de pessoal do PREVICON constam no relatório de controle interno do 

poder Executivo. O Quadro VII apresenta o demonstrativo dos recolhimentos 

efetuados no exercício de 2013. 

Quadro VII 

Recolhimentos - 2013 

ÓRGÃO 2013 

INSS 37.573,66 

PREVICON 67.544,45 
Fonte: Safci (Relatório: Posição de Empenho por Período – Código: 319013 INSS / 319113 PREVICON) 
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3.13. Comportamento da arrecadação de receitas de contribuições em relação à 

previsão contida na lei do orçamento, com indicação das principais medidas 

adotadas para limitar as despesas, quando verificado déficit na arrecadação. 

 

A arrecadação das receitas de contribuições apresentou um resultado deficitário em 

relação à previsão orçamentária, ou seja, a receita arrecadada foi menor que a prevista, 

conforme demonstra o Quadro I, do item 3.1. Gestão Orçamentária, do presente 

relatório. 

Frise-se que as despesas do PREVICON referem-se ao pagamento de benefícios e 

pensões conforme legislação especifica, havendo ainda de se considerar a despesa com 

a taxa de administração do PREVICON com a administração ressalte-se que no 

exercício de 2013 a taxa de administração foi abaixo do limite legal de 2% das 

remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao 

exercício anterior. 

Com relação às medidas para limitação de despesas, verifica-se que houve uma 

contenção na execução das despesas o que gerou uma economia da ordem de R$ 

48.623.339,72. Da mesma forma merece menção os aportes financeiros realizados pelo 

Município ao PREVICON na ordem de R$ 34.402.521,78 em virtude do déficit 

apurado. 

 

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

anteriores, de contribuições não recebidas dos segurados e dos patronais. 

 

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

específicos para possibilitar a cobrança, de contribuições de exercícios anteriores. No 

entanto, o PREVICON foi submetido à auditoria externa específica do Ministério da 

Previdência Social - MPS, conforme Nota de auditoria fiscal nº 0006/12, encerrada em 

janeiro de 2014, que abrangeu os exercícios de 2008 a 2013, que resultou em apuração 

de recolhimentos e pagamentos indevidos, descritos na NAF 237/2013 do MPS.  
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3.15. Data da realização do último cálculo atuarial, nome do atuário, seguido do 

número de seu registro como Membro do Instituto Brasileiro de Atuária – MIBA. 

 

O último cálculo atuarial realizado pelo PREVICON foi no mês de janeiro de 2014, 

pelo Sr. Antônio Mário Rattes de Oliveira – Membro do Instituto Brasileiro de Atuária 

– MIBA Nº 1.162. 

 

3.16. Informação quanto ao atendimento aos arts. 8.º, 10 e 11 da Portaria MPS n. 

402/2008 

 

Foram verificados o atendimento da Portaria do MPS nº 402/2008 da seguinte forma: 

 Foi realizada reavaliação atuarial (art. 8º); 

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

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

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

Ainda com relação à portaria MPS nº 402/2008, relevante destacar que: 

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

qualquer espécie (art. 14); 

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

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

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

Com fulcro nas informações acima, certificamos o atendimento aos arts. 8º, 10, 11, 14, 

24 da Portaria MPS n. 402/2008, pelo Fundo de Previdência dos Servidores Municipais 

de Contagem. 

3.17. Indicação do percentual contributivo dos servidores ativos, inativos e 

pensionistas do Município, da parte patronal e da contribuição adicional. 

O percentual contributivo dos servidores ativos, inativos, pensionistas do Município 

bem como da parte patronal encontram-se demonstrados no Quadro VIII. 
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Quadro VIII 

Percentual Contributivo 

Mês / 2013 
Fundo Financeiro Fundo Previdenciário  

Servidor Patronal Servidor Patronal 

Janeiro 11,00% 14,67% 11,00% 14,67% 

Fevereiro 11,00% 14,67% 11,00% 14,67% 

Março 11,00% 14,67% 11,00% 14,67% 

Abril 11,00% 14,67% 11,00% 14,67% 

Maio 11,00% 11,00% 11,00% 24,14% 

Junho 11,00% 18,00% 11,00% 24,14% 

Julho 11,00% 18,00% 11,00% 24,14% 

Agosto 11,00% 18,00% 11,00% 24,14% 

Setembro 11,00% 18,00% 11,00% 24,14% 

Outubro 11,00% 18,00% 11,00% 24,14% 

Novembro 11,00% 18,00% 11,00% 24,14% 

Dezembro 11,00% 18,00% 11,00% 24,14% 

Fonte: LEI COMPLEMENTAR nº 062, de 12 de maio de 2009, LEI COMPLEMENTAR nº 141, de 26 de abril de 2013, 
DECRETO nº 082, de 20 de junho de 2013 

 

 

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

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

 

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

a segregação de massa de segurados do Fundo de Previdência dos Servidores – 

PREVICON, em que ficou estabelecido a separação dos segurados vinculados ao 

Regime Próprio de Previdência Social - RPPS em grupos distintos, que integram o 

Fundo Financeiro e o Fundo Previdenciário. 

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

segurados que tenham ingressado no serviço público do Município de Contagem, aos 

que já recebam benefícios previdenciários do Município de Contagem, até 28 de 

fevereiro de 2009, e aos seus respectivos dependentes. Já o Fundo Previdenciário é 

composto dos servidores detentores de cargos de provimento efetivo admitidos a partir 

de 1º de março de 2009. 
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Na avaliação atuarial do exercício de 2013, realizada pelo Sr. Antônio Mário Rattes de 

Oliveira – MIBA nº 1.162, o Fundo Previdenciário revelou a existência de superávit 

atuarial, evidenciando a suficiência de custeio atual em relação às obrigações 

previdenciárias assumidas pelo referido fundo. Com relação ao Fundo Financeiro o 

parecer atuarial declara a existência de um déficit atuarial, evidenciando a insuficiência 

do custeio atual em relação às obrigações previdenciárias assumidas pelo referido 

fundo, registrando-se uma insuficiência atuarial de R$ 7.760.222.216,29, ressaltando-se 

que se refere a um período de 75 anos. 

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

dos benefícios é menor do que as obrigações do plano de benefícios (passivo atuarial), 

ou seja, o passivo atuarial supera o ativo do plano de benefícios do PREVICON.  

Quanto às alíquotas a recomendação expressa em parecer atuarial realizado pelo Sr. 

Antônio M. R. de Oliveira para alcance de amortização deste déficit no Fundo 

Financeiro em 2014 está detalhada no Quadro IX. 

Quadro IX 

Percentual Contributivo Recomendado 

DISCRIMINAÇÃO PROPOSTA ALÍQUOTAS 

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 18,00% 

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVOS, 

INATIVOS E PENSIONISTAS 
11,00% 

TOTAL 29,00% 

Fonte: Relatório Cálculo Atuarial de 2014. 

Vale frisar que a Lei Complementar 062/2009 do Município de Contagem e suas 

alterações estabelecem os critérios para amortização do Déficit Técnico Atuarial, 

conforme disposições no Quadro X. 

Diante do exposto, é necessária a atualização dos critérios interpostos pela Lei 

Complementar 062/2009. Ainda de acordo com o parecer atuarial do Fundo Financeiro, 
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serão necessários aportes financeiros do Tesouro ao PREVICON, demonstrados no 

ANEXO I  - Relatório Atuarial – Aportes Necessários do presente relatório. 

Quadro X 

Anexo I – Lei Complementar 062/2009 

  ALÍQUOTA 

ANO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR  CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONTRIBUIÇÃO TOTAL 

2014 11,00% 12,91% 23,91% 

2015 11,00% 13,58% 24,58% 

2016 11,00% 13,81% 24,81% 

2017 11,00% 14,05% 25,05% 

2018 11,00% 14,28% 25,28% 

2019 11,00% 14,52% 25,52% 

Fonte: Lei Complementar 062/2009. 

Conforme anexo, constatamos que a situação de aportes financeiros ainda persistirá 

durante mais de 70 anos, entretanto o problema é finito, pois o Plano Financeiro é 

composto por servidores ingressados no município até 28 de fevereiro de 2009. Mas é 

uma questão relevante para o município por que nos próximos 20 anos haverá 

necessidade de aportes de aproximadamente 200 milhões ao ano, atingindo o ápice dos 

aportes financeiros do Tesouro ao PREVICON.  

A manutenção do equilíbrio do Fundo de Previdência Próprio requer constante e 

contínuo monitoramento das obrigações do Poder Executivo e o PREVICON. 

 

3.19. Informação acerca dos valores de repasse recebidos da Prefeitura, da 

Câmara e de outras entidades da Administração Indireta, de forma 

individualizada. 

Os repasses recebidos pelo PREVICON, originários da Administração Direta e Indireta 

e da Câmara Municipal estão demonstradas adiante:  
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Quadro XI 

Repasses Recebidos 

Entidade Patronal Servidor Total 

Prefeitura Contagem 27.551.483,96 18.700.436,85 46.251.920,81 

Câmara Contagem 353.072,10 226.952,95 580.025,05 

FAMUC 14.738.656,60 9.523.782,06 24.262.438,66 

FUNEC 1.688.567,68 1.216.289,54 2.904.857,22 

TRANSCON 386.970,05 268.319,00 655.289,05 

PREVICON 64.827,73 1.012.765,15 1.077.592,88 

CONPARQ 26.616,87 14.047,11 40.663,98 

FUNDAC 5.161,78 3.612,48 8.774,26 

Total 44.815.356,77 30.966.205,14 75.781.561,91 
Fonte: Execução da Receita-PREVICON- Posição de Empenho Por Período- SIACE-PCA anexo VIII. 

 

Além dos repasses recebidos das receitas de contribuições patronal e dos servidores, o 

PREVICON recebeu durante o exercício outras receitas conforme Quadro XII. 

Quadro XII 

Outras Receitas 

Receita Valor 

Servidores Cedidos a Outros Órgãos 6.710.96 

Servidores em Licença sem Remuneração 15.576,57 

Contribuição Patronal (Cedidos / Lincenciados) 25.913,24 

Sentenças Judiciais 125.417,48 

Outras Receitas 98.634,77 

Total 265.542,06 
Fonte: Demonstrativo Mensal da Execução da Receita – Por UG (2013) 

 

No Quadro XIII podemos observar, ainda, o recebimento de recursos referente a 

exercícios anteriores. 

Quadro XIII 

Valores Recebidos de Exercícios Anteriores 

Órgãos Patronal Servidores 

Prefeitura Municipal 2.159.234,20 0,00 

Fundação de Assistência Médica e de Urgência - FAMUC 502,34 0,00 

Fundação de Parques e Áreas Verdes  - CONPARQ 1.549,03 1.161,50 

PREVICON 2.716,72 83.151,27 

TOTAL MUNICÍPIO 2.164.002,29 84.312,77 
Fonte: SAFCI – Relatório posição de empenho por período, natureza de despesas – Obrigação Patronal para o RPPS, exceto 
incidente sobre o FUNDEB -31911302-SIACE/PCA-Anexo VIII. 
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3.20. Comprovação da observância aos dispostos nas Resoluções CMN n. 3.790 de 

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

Central do Brasil, sobre as aplicações dos recursos do regime próprio de 

previdência social. 

 

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

PREVICON estão aplicados nas instituições financeiras oficiais, distribuídas conforme 

Quadro XIV. 

Quadro XIV 

Aplicações Financeiras 

Aplicações 
Fundo 

Financeiro 

Fundo 

Previdenciário 
Gestão Total 

Renda Fixa - FI 100% TN (Art. 7º, 

inciso I, b) 
5.958.953,32 26.924.773,85 - 32.883.727,17 

Renda Fixa - FI Renda Fixa (Art. 

7º, inciso IV) 
8.797.573,78 8.207.367,13 211.172,93 17.216.113,84 

Renda Variável - FI Ações 

Rerenciados (Art. 8º, inciso I) 
1.200.212,35 1.798.590,00 - 2.998.802,35 

Renda Variável - FI Ações (Art. 

8º, inciso III) 
- 6.904.774,54 - 6.904.774,54 

Saldo Final Conta Aplicações 15.956.739,45 43.835.505,52 211.172,93 60.003.417,90 

Fonte: Balancete de Verificação do Razão – Após Inscrições de Restos a Pagar – Exercício 2013. 

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

segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício anterior, nos termos do artigo 

da portaria 402/2008, explicitando o percentual definido em lei para a taxa de 

administração, se for o caso, e o montante das despesas realizadas no exercício 

destinado à referida taxa. 
 

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

exercício anterior (2012) alcançaram a soma de R$ 428.294.377,04, a Lei 

Complementar 005, de 12 de Julho de 2005, estipulou a taxa de administração em 2% 

do valor total da remuneração e subsídios, no exercício financeiro anterior, dos 

servidores ativos vinculados ao Regime Próprio, conforme seu § 3º do artigo 13. O 

percentual de 2% do valor acima corresponde a R$ 8.565.887,54, sendo montante das 
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despesas realizadas no exercício destinado a referida taxa de administração em 2013 foi 

de R$ 957.733,03, conforme demonstrado no Quadro XV. 

 

Quadro XV 

Percentual Gasto com a Administração 

Remunerações, Proventos e Pensões - Exercício Anterior (2012) 357.503.850,16 

Limite Percentual Legal (2%) 7.150.077,00 

Valor Gasto no Exercício de 2013 957.733,03 

Percentual Gasto 0,27 % 
Fonte: SICOF – Demonstrativo despesa realizada taxa de administração PREVICON. 

 

O limite percentual definido por Lei é de até 2% (dois pontos percentuais) e, portanto, 

os gastos do PREVICON encontram-se dentro do limite estabelecido. 

3.22. Atuação da Controladoria-Geral do Município 

A Controladoria-Geral do Município, no cumprimento de sua missão precípua de zelar 

para que a gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da despesa e da 

receita pública ocorra segundo os princípios constitucionais, administrativos, da 

transparência e de responsabilidade fiscal, realiza trabalhos de auditorias em diversos 

setores da Administração Direta e Indireta do Município, sendo que as inconformidades 

verificadas são devidamente comunicadas aos dirigentes com recomendações para as 

providências cabíveis. 

Em face da análise das auditorias realizadas no ano-exercício pela Auditoria-Geral do 

Município, o ANEXO II - Auditorias Realizadas 2013 apresenta as auditorias 

realizadas pela Auditoria-Geral do Município na PREVICON durante o exercício de 

2013. 

4. PARECER CONCLUSIVO 

Examinamos as contas do titular do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de 

Contagem-PREVICON, do exercício de 2013, considerando as diretrizes dos 

instrumentos de planejamento municipal, representadas pelo Plano Plurianual, pela Lei 
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de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual, nos termos da Instrução 

Normativa nº 09/2008, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

O sistema contábil e de controles internos adotados pelo Município no período são de 

responsabilidade da Administração, a quem compete a elaboração e apresentação das 

contas do exercício financeiro de 2013, nos termos das normas do Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais. Para isso, pressupõe a ação planejada e transparente, em 

que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 

públicas, mediante o cumprimento de metas e resultados e a estrita sujeição aos ditames 

legais.  

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

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

financeira e patrimonial do Fundo de Previdência Municipal – PREVICON. 

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

Administração Pública e compreenderam: 

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

operacional e informacional, os controles internos e os registros contábeis; 

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

evidências e dos registros que suportam os valores e as informações divulgadas 

sobre a execução orçamentária da receita e sobre a execução orçamentária e 

física da despesa. 

Consoante as análises realizadas, as demonstrações contábeis acima referidas, 

representam adequadamente a posição patrimonial, financeira e orçamentária do 

PREVICON, ressalvando-se, no entanto, o ponto mencionado no Relatório Atuarial que 

revela a necessidade de realizar aportes financeiros pela Administração Direta ao Fundo 

de Previdência Próprio. Segundo os cálculos atuariais, estes aportes deverão ser 

crescentes e durante um longo período, comprometendo recursos futuros do Tesouro da 

Prefeitura.  

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

demandas contidas nos §§ 1° e 2° do art. 12 da IN TCEMG nº 12/2011, apontam a 

regularidade das contas do ano-exercício de 2013, ressalvada a necessidade de 
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aprimoramento do sistema de controle interno nos termos das informações prestadas 

neste relatório. 

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de março de 2014. 
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ANEXO I 

Relatório Atuarial – Aportes Necessários 

Ano  Despesas Previd.  Receita Contribuição Compensação Previd. Aportes Necessários 

2014 112.901.852,99 61.927.617,18 2.823.035,05 -32.175.077,52 

2015 116.370.579,55 61.364.948,42 3.543.428,82 -51.462.202,31 

2016 121.011.999,72 60.408.212,47 4.480.034,24 -56.123.753,01 

2017 127.370.263,43 58.886.032,96 5.733.453,30 -62.750.777,17 

2018 162.603.725,49 47.958.257,61 13.746.344,95 -100.899.122,94 

2019 174.473.306,02 44.395.364,84 15.909.347,98 -114.168.593,20 

2020 184.446.131,58 41.421.644,19 17.608.557,64 -125.415.929,75 

2021 193.542.971,94 38.658.988,40 19.178.729,13 -135.705.254,41 

2022 201.847.345,37 36.117.576,72 20.524.471,85 -145.205.296,79 

2023 210.579.022,59 33.381.953,25 22.046.115,97 -155.150.953,36 

2024 217.181.628,95 31.174.472,36 23.324.069,87 -162.683.086,72 

2025 223.835.519,46 28.866.925,56 24.288.515,46 -170.680.078,44 

2026 230.526.528,61 26.443.850,11 25.316.073,62 -178.766.604,88 

2027 235.997.911,74 24.218.131,91 26.236.614,77 -185.543.165,05 

2028 240.538.683,71 22.120.089,72 27.054.884,91 -191.363.709,08 

2029 244.985.350,57 19.949.147,48 27.687.166,62 -197.349.036,47 

2030 248.599.113,17 17.848.369,77 28.204.028,42 -202.546.714,99 

2031 251.566.560,04 15.805.732,08 28.608.162,26 -207.152.665,70 

2032 253.801.597,95 13.810.962,30 28.989.190,72 -211.001.444,92 

2033 255.567.170,81 11.804.607,48 29.145.743,63 -214.616.819,70 

2034 256.650.874,61 9.840.853,19 29.287.516,98 -217.522.504,45 

2035 256.048.798,63 8.258.312,71 29.192.759,80 -218.597.726,12 

2036 255.819.993,29 6.399.122,38 29.069.942,85 -220.350.928,07 

2037 254.409.540,98 4.775.134,29 28.754.327,44 -220.880.079,25 

2038 251.392.050,27 3.509.056,05 28.248.686,82 -219.634.307,41 

2039 248.350.877,14 2.123.076,59 27.639.951,65 -218.587.848,89 

2040 244.191.752,65 966.215,09 26.901.581,03 -216.323.956,53 

2041 238.947.485,48 27.964,38 26.066.022,22 -212.853.498,88 

2042 232.643.652,14 -  25.141.067,02 -207.502.585,11 

2043 225.604.366,19 -  24.155.971,25 -201.448.394,94 

2044 217.630.244,60 -  23.102.904,21 -194.527.340,40 

2045 209.111.825,98 -  22.001.201,75 -187.110.624,23 

2046 200.380.039,11 -  20.862.464,58 -179.517.574,53 

2047 191.162.304,64 -  19.693.239,98 -171.469.064,65 

2048 181.753.613,09 -  18.505.506,28 -163.248.106,81 

2049 172.328.153,26 -  17.307.987,67 -155.020.165,59 

2050 163.001.159,27 -  16.109.092,53 -146.892.066,74 
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Ano  Despesas Previd.  Receita Contribuição Compensação Previd. Aportes Necessários 

2051 153.423.282,79 -  14.917.276,14 -138.506.006,65 

2052 143.853.977,58 -  13.740.863,07 -130.113.114,51 

2053 134.457.975,51 -  12.587.929,13 -121.870.046,38 

2054 125.224.231,83 -  11.466.182,04 -113.758.049,79 

2055 116.212.346,97 -  10.382.745,96 -105.829.601,01 

2056 107.450.669,75 -  9.344.036,48 -98.106.633,27 

2057 98.965.394,59 -  8.355.658,31 -90.609.736,28 

2058 90.780.454,85 -  7.422.276,63 -83.358.178,22 

2059 82.917.595,36 -  6.547.530,85 -76.370.064,51 

2060 75.396.371,62 -  5.734.051,73 -69.662.319,89 

2061 68.233.685,38 -  4.983.504,33 -63.250.181,06 

2062 61.443.308,83 -  4.296.536,06 -57.146.772,77 

2063 55.035.537,90 -  3.672.850,37 -51.362.687,53 

2064 49.017.084,45 -  3.111.364,75 -45.905.719,69 

2065 43.391.658,61 -  2.610.255,38 -40.781.403,23 

2066 38.159.694,90 -  2.167.018,54 -35.992.676,35 

2067 33.318.289,51 -  1.778.612,43 -31.539.677,07 

2068 28.862.474,05 -  1.441.646,51 -27.420.827,54 

2069 24.786.151,19 -  1.152.472,54 -23.633.678,65 

2070 21.081.817,17 -  907.186,28 -20.174.630,89 

2071 17.740.992,18 -  701.826,09 -17.039.166,09 

2072 14.754.823,26 -  532.487,22 -14.222.336,05 

2073 12.113.129,34 -  395.227,71 -11.717.901,63 

2074 9.803.851,57 -  286.123,31 -9.517.728,26 

2075 7.812.735,18 -  201.366,22 -7.611.368,96 

2076 6.122.461,32 -  137.272,10 -5.985.189,22 

2077 4.712.016,00 -  90.284,29 -4.621.731,71 

2078 3.556.790,39 -  57.019,97 -3.499.770,42 

2079 2.629.754,14 -  34.400,14 -2.595.354,00 

2080 1.902.240,74 -  19.727,47 -1.882.513,27 

2081 1.344.548,70 -  10.696,07 -1.333.852,62 

2082 927.268,43 -  5.443,36 -921.825,07 

2083 622.864,79 -  2.577,55 -620.287,23 

2084 406.785,98 -  1.128,20 -405.657,78 

2085 257.618,55 -  452,72 -257.165,84 

2086 157.488,33 -  162,94 -157.325,40 

2087 92.374,06 -  50,65 -92.323,42 

2088 51.597,42 -  12,5 -51.584,92 

 Fonte: Relatório Cálculo Atuarial de 2014. 
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ANEXO II – AUDITORIAS REALIZADAS 2013 

Auditorias Realizadas 2013 

Relação das auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial realizadas 

Relatório nº: 1072.0058.13 Data: 25 de junho de 2013 

Unidade Auditada: Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem - PREVICON 

Objeto de auditoria: 

Auditoria no Setor de Contábil do Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem - PREVICON, especificamente quanto ao 

levantamento de dados referente à conciliação bancária, nos exercícios de 2012 e 2013, das seguintes contas da Caixa Econômica Federal: 

157-6 157-6 A, 56-1, 56-1 A, 2-2, 123-1 A, 158-4. 

Relatório nº: 1072.0090.13 Data: 10 de setembro de 2013 

Unidade Auditada:  Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem - PREVICON 

Objeto de auditoria: 

Visando atender o cumprimento dos compromissos firmados junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social para a liberação do 

Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP e reestruturação do RPPS de Contagem, procedemos a auditoria nos benefícios 

previdenciários pagos aos servidores do Município.  O trabalho teve como objetivo aferir legalidade dos eventos da folha de pagamentos dos 

servidores inativos, bem como quantificar o valor dos proventos e demais benefícios previdenciários, nos termos da Lei Complementar nº 

005/2005, de 12 de julho de 2005. 

Relatório nº: 1071.0107.13 Data: 25 de outubro de 2013 

Unidade Auditada: Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem - PREVICON 

Objeto de auditoria: 

No que se refere ao atendimento às diligências externas da Auditoria da Receita Federal do Brasil / Ministério da Previdência e Assistência 

Social do Brasil, no âmbito da Secretaria de Administração - PREVICON, procedemos ao acompanhamento dos trabalhos que foram 

realizados para atender as solicitações do Auditor Federal tanto na Administração Direta quanto na Indireta. 
 


