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1 	ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA, 

	

2 	nomeado pelo Decreto n° 703/2017. Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

	

3 	vinte, reuniram-se na sala de reuniões da Maringá Previdência, sito a Avenida Carneiro Leão, 135, às 

	

4 	14h02min., contando com a presença dos Conselheiros: Raul Pereira da Silva - Presidente, Hirozi 

	

5 	Masaki, Edson Testi Barandas, Marcos Donizete de Souza e Arthur Magalhães Campeio Junior. 

	

6 	Registramos também as presenças da Superintendente Cinthia e do Contador Edimar. Raul iniciou a 

	

7 	reunião agradecendo a presença de todos e passou a pauta ITEM 1 — Conclusão da auditoria de 

	

8 	análise do fluxo financeiro. SEI n° 40/2020/AUDIT/COAUD/CGAUC/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME, sendo 

	

9 	apresentado pelo Contador Edimar relatório de conclusão com detalhamento da referida auditoria 

	

10 	para ciência e analise dos Conselheiros com destaque para o item 5.2 que pede providências de 

	

11 	parametrização contábil que serão providenciadas e justificadas, o presente relatório fica arquivado 

	

12 	junto a documentação do Conselho, ficando a disposição para consulta em cópia anexo a ata. ITEM 2 

	

13 	— Assuntos gerais — Cinthia informou que não foi aprovado a troca do gestor do Fundo GGR Prime na 

	

14 	Assembleia realizada no dia 18 de agosto de 2020. Apresentou também o Informativo da Maringá 

	

15 	Previdência relativo ao 1.° semestre de 2020 que está disponível na internet na página da Autarquia. 

	

16 	Falou também sobre a Portaria 19.541 da Secretaria de Previdência que altera a forma da taxa de 

	

17 	administração com prazo máximo para adequação até dezembro de 2021. Não tendo mais nada a 

	

18 	ser discutido o Presidente Raul agradeceu a presença de todos e às 14h47min, encerrou a reunião, e, 

	

19 	eu, Arthur Magalhães Campeio Junior, Secretário do) Conselho, lavrei a presente ata que após lida foi 

	

20 	achada conforme, aprovada e assinada. 

Hirozi Mki 

Conselheiro Vice Presidente 

Edsorí Testi Baranás 

Conselheiro 

Edimar de Oliveira Carvalho 

Contador 



MARINGÁ 
Maringá Previdência - Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Maringá 

CONVOCAÇÃO 

Decreto Municipal n°1056/2009, artigos 10, 11 e 12 

DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA — CONSELHO FISCAL 

Data: 26/08/2020 

Início: 14h00 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

O Presidente do Conselho Fiscal convoca todos os membros para reunião ordinária, a 

tratar dos seguintes assuntos: 

Pauta: 

Conclusão 	da 	auditoria 	de 	análise do fluxo financeiro. 	SEI 	n° 

40/2020/AUDIT/COAUD/CGAUC/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME; 

Assuntos gerais. 

Importante: favor confirmar o recebimento deste e-mail, caso não possa participar, entrar em contato para 

a apresentação da justificativa pelo e-mail: fopaamaringaprevidencia.com.br  ou pelo telefone 3220-7700. 

Av. Carneiro Leão, 135- Galeria do Edificio Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 — Maringá — PR 

www.maringaprevidencia.com.br  — contato@maringaprevidencia.com.br  



INFORMAÇÃO FISCAL - AUDITORIA DE ANÁLISE DO FLUXO FINANCEIRO 
SEI N° 40/2020/AUDIT/COAUD/CGAUC/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME 

CONCLUSÃO 

5.1. Submete-se esse relatório como Informação Fiscal para verificação da Coordenação de 

Auditoria. 

5.2. Recomenda-se fortemente ao Ente as providências descritas no item 3.1.6, 

notadamente, no que trata dos seus demonstrativos contábeis e da retificação dos DIPR para 

constar como receitas de fundo financeiro os aportes para cobertura de benefícios e 

cobertura de despesas administrativas. 

5.3. Demais disso, não foram verificadas outras situações de descumprimento de critérios 

de regularidade no funcionamento do RPPS, tendo-se em consideração apenas os fatos 

específicos analisados nessa auditoria direta de fluxo financeiro. Ao longo desse relatório 

foram feitas recomendações e alertas a gestão do RPPS, as quais podem ser objeto de nova 

verificação em auditorias futuras. 

5.4. A verificação restringiu-se aos períodos, documentos e informações mencionados neste 

Relatório e foram aplicadas técnicas de amostragem na realização da auditoria. Portanto, 

não foi examinada a totalidade dos atos envolvendo o RPPS, desde a sua criação. Não se 

verificou folhas de pagamento, documentos de repasse ou outros documentos que não 

aqueles descritos no T5D, nem se adentrou em aspectos atuarias, da composição em si da 

carteira de investimento ou mesmo numa análise percuciente dos valores devidos e 

repassados ao RPPS. 

5.5. Recomenda-se pelo arquivamento desse procedimento; bem como, pelo princípio da 

transparência, que seja compartilhada ao ente público cópia deste relatório com os anexos 

elaborados pela auditoria. 
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3.1.6. Foram detectados alguns outliers em contas especificas dos balancetes financeiros., sob os quais foram 
feitos questionamentos ao setor contai! do RPPS, assim resumidos: 

111 - Auditoria: "A que se refere no mês de março (BF respectivo), os dispêndios a título de "Realizável - 
Cancelamento. Cisão, Fusão etc. 

Resposta do Ente (e-mail: 10/07/2020): "Esse cancelamento são os rendimentos negativos do mês que são 
abatidos da receita ou provisionados para abatimentos nos meses seguintes, mas deve estar com alguma falha 
neste balanço, pois quando é aproveitado ele deve diminuir este valor, vou entrar em contato com o nosso 
sistema para parametrizar conforme o TCE-PR. 

Pagamentos E xtraorçam tatá rios (VIII) 61.027.108,28 

Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 

8 d ragal ..NdU rrULCSMUUS 

Realizável - Cancelam Cisão, Fusão ou Ext. 54.130.570,64 

06 

Antecipação da Receita Orçamentar' ia - ARO 0,00 

Outras Operações 0,00 

Saldo em E spéde para o E xereteio Seguinte (IX) 407.146.151,33 

Caixa e Equivalentes de Caixa 407.146.151,33 

Realizável 0,00 

TOTAL (X) = (VI+VII+V111+1X) 505.374.786,11 

APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO PREVIDENCIAF110 

Beneficiários Jan Fev Mar Abr Meã Juta Jul Ago Set Out Nov O 

Aposentados 1 2 4 

Pensionistas O O 0 

r 
Total 1 2 4 

Obs.: Total de Perdas em Aplicações Financeiras para compensa contabilmente nas receitas com rendimentos nos próximos meses. $ 54.130 57064 

Relatório Elaborado Pela Con abilidade - Sujeito a Atterações_ 

I - Auditoria: "Existe uma diferença no Balanço Financeiro encaminhado referente ao mês de abril/2020, no 
valor de R$ 10.333.673,09... 

Resposta do Ente (e-mail: 10/07/2020): "Essa diferença se refere a apropriação de uma parte dos rendimentos 
negativos de fevereiro e março, tivemos nesses meses um resultado negativo de aproximadamente R$ 55 milhões, 
então nos meses seguintes vamos apropriando esse prejuízo, no mês de abril foi esse valor, em maio foi R$ 
11.081.270,93. 

Md* um FF~ da aduna aqd P53  590435  Por sua colina 



II - Auditoria: "Me confirme, a que se referem essa Transferências Financeiras mensais. Essa é do mês de 
abril/2020 (instantâneo do Balancete do Balancete do Fundo Financeiro). Caso sejam para integralizar afolha 
dos segurados do Fundo Financeiro, também me informe por que não houve no mês de março? 
Resposta do Ente (e-mail: 10/07/2020): "Essas transferências se referem a repasses realizados pela prefeitura 
(executivo) os R$ 9.200.000,00 foi o aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro, e 
os R$ 200.000,00 são transferência da Taxa de Administração para custeio do Órgão Gerenciador. No mês de 
março não houve, pois realizamos o pagamento dos beneficiários do Fundo Financeiro com recurso de superávit 
financeiro. 

... essas transferências não constam nos DIPR's encaminhados pela UG através do CADPREVWEB/ME. 

Jubo Prefeitura Municipal de Maringá Rnanceiro TRMISF-ADM 09/07/2019 20.000,00 

luto Prefeitura Munidpal de Maringá Franceio TRANSF-ADM 30/07/7019 170.000,00 

aio Prefeitura Municipal de Maringá Financeiro TRANSF-INS 09/07/2019 9.990.003,00 

Julho Prefeittra Munidpal de Maringá Fé-tanoeiro TRANSF-INS 30/07/2019 7.500.000,00 

Agosto Prefeitura attricipal de Maringá Financeiro 1RANSF4D4 23/08/2019 125.000,00 

Agosto Prefeitura Muruapal de Marngá Financeiro TRANSF-ADM Z3/08/2019 170.000,00 

Agosto Prefeitura Munidpal de Maringá Financeiro TRANSF-INS 29/08/2019 7.500.000,00 

Setembro Prefeitura Municipal de Maringá Financeiro TRANSF-ADM 19/09/2019 99.000,00 

Setembro Prefeitsa Municipal de Maringá Financeiro TRANSF-ADM 27/09/2019 150.000,00 

Setembro Prefeitura tknicipal de Maringá financeiro 1RANSF-R6 27/09/2019 7.600.000,00 

outubro Prefeitura ~Sapal de Maringá Franceio TFtANSF-ADM 14/10/2019 150.000,00 

Outubro Prefeitura Municipal de Markigá Financeiro TRANSF-ADM 25/10/2019 150.000,00 

Outubro Prefeltra Munidpal de Marina Rnanceiro TRANSF-INS 25/10/2019 7000.000,00 

...reforço de se retificar os DIPR para contemplar essas receitas. 

IV - Auditoria: "Por fim, na Matriz de Saldos Contábeis de vocês (MSC/STIV) há um registro de "títulos de 
responsabilidade do tesouro", a que se refere: exemplo, MSC/ 2/2019. 
Resposta do Ente (e-mail: 10/07/2020): "Esse valor se refere aos nossos títulos públicos, comprados 
diretamente do Tesouro Nacional pela distribuidora Uniletra (Os quais atualmente foram transferido para 
custódia da XP Investimentos devido a liquidação extra judicial da Uniletra). Conforme extrato encaminhado". 

i 1 Ir 	Ir ir Ir 

1 1 4 1 1 09 00 00 00 00 00 00 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00 : 2020 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 

1 Ifr I,  r 11, 11, 1. 

1 1 4 1 1 09 01 00 00 00 00 00 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00 i 2020 ThULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO 

• r r ir ir 	ir r 4 rrrr 

1 1 4 1 1 09 02 00 00 00 00 00 1.1.4.1.1.09.02.00.00.00.00.00 2020 rtruLos DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL 

De fato, embora a auditoria tenha recomendando ao ente, por e-mail, que procurasse evidenciar de forma mais 
clara esse investimento, a fim de que não ficasse subentendido que os títulos fossem eventualmente emitidos por 
Tesouro Municipal ou Estadual, o que é vedado ao RPPS. A verdade é que o PCASP só faz 02 (duas) distinções 
entre os títulos em poder do RPPS: uma, em relação ao "Títulos do Tesouro", sem especificar tratar-se do Tesouro 
Nacional; e outra, em relação a títulos do Banco Central. Portanto, a hipótese de evidencia* adotada atualmente 
pelo ente é a possível dentro da realidade do PCASP. Assim, se há reparo a ser feito é no PCASP para ficar mais 
evidente a origem do título como "Tesouro Nacional". 
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